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De ce sunt importante  ŞTIINŢELE  în formarea unui tânăr?… 

 „Programele şcolare ar trebui să fie „aerisite“,  să se pună accentul mai mult pe pregătirea practică decât pe cea 

teoretică, pe care elevul o poate dezvolta apoi  în cadrul  învăţământului superior. Pregătirea în şcoală ar trebui să pună 

accent pe dezvoltarea unor competenţe-cheie, definite la nivel european.” ( Raportul  Societăţii Academice Române –  

încă din 2009) 

 Noile Planuri – cadru pentru 

învăţământul gimnazial au pus în 

discuţie numărul orelor de biologie, fizică 

şi chimie. În diversele variante discutate, 

numărul orelor de biologie era constant în 

toate cele trei variante, numărul orelor de 

fizică era acelaşi, dar repartizat pe patru 

ani de studiu în Varianta 2.  

 Numărul orelor de chimie era mai 

mare în aceeaşi Variantă 2, intrând în 

plus cu câte o oră în clasele a V-a şi a VI-

a faţă de situaţia actuală care înseamnă 

câte două ore la clasele a VII-a şi a VIII-

a.  

 Imediat au apărut voci care au 

strigat că sunt prea multe ore de Ştiinţe. Sunt 

studiate două limbi străine cu câte 2 ore (total 4 ore), limba română cu câte 4 ore, istoria şi geografia cu 2 ore (minim), 

artele şi religia cu câte o oră (3 ore). Nu am luat în considerare sportul, cultura civică şi limba latină şi totuşi raportul 

devine: altele decât ştiinţe/ştiinţe = 13/10. Care sunt mai multe? Şi în ciclul primar situaţia este asemănătoare. La liceu, 

chiar la profilul real, raportul este asemănător. 

 În afara formării unui vocabular literar elevii trebuie să îşi formeze şi un vocabular ştiinţific. Unde în altă 

parte şi l-ar putea forma dacă se propune, de către unii, învăţarea Ştiinţelor în 1-2 ore pe săptămână (toate la un loc). 

Noi, la orele de Ştiinţe vorbim în altă limbă decât limba română? Elevii la această vârstă au nevoie de tălmăcirea şi 

îmbogăţirea fondului de reprezentări concrete pentru a-şi forma primele noţiuni ştiinţifice elementare. Nu neg că s-ar 

putea discuta lumea înconjurătoare privită din punctul de vedere al biologiei, fizicii şi chimiei împreună, însă într-o oră se 

poate lămuri ceea ce cu greu înţelegeau copiii în câte două ore la fiecare disciplină separat?  

 Ne plângem de rezultatele la testele PISA şi nu pricepem că nu în numărul de ore „prea mare” de la Ştiinţe 

constă problema, ci în încărcătura prea mare a programelor. Manualele şi programele din învăţământul preuniversitar ar 

trebui puţin „aerisite“. Sigur că elevii se plâng că nu se fac experimente, dar când materia este atât de încărcată încât este 

„ora şi lecţia nouă”, când să mai să faci şi experimente sau să vizionezi filme la lecţiile pur teoretice despre structura 

atomului? 

 Trăim într-o lume care evoluează rapid ştiinţific şi nu 

ne dăm seama de importanţa ştiinţelor pentru pregătirea 

elevilor pentru viaţă. Este nevoie de imprimarea 

caracterului experimental în predarea disciplinelor 

matematică, biologie, fizică, chimie. Este necesară 

înţelegerea educaţiei prin ştiinţele exacte, ca principal 

mijloc pentru formarea competenţei majore a omului 

modern: gândirea corectă şi posibilitatea unui 

raţionament logic în situaţii de orice tip. Pentru că 

acestea (ŞTIINŢELE) îl ajută să-şi formeze modul de 

gândire logică. 

 Prof. Elena Cosma 

Argument … 



Catedra de Ştiinţe 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa 
4 

 

 

 

 

 Menţiune specială la Etapa Naţională (locul 12) şi Premiul I la Etapa Judeţeană - Olimpiada de chimie – 

Petruşca Sergiu, coordonator: prof. Elena Cosma;  

 Participare la Etapa Naţională (locul 29) şi Premiul I la Etapa Judeţeană - Olimpiada de Ştiinţe Pentru Juniori – 

Petruşca Sergiu, coordonatori: prof. Elena Cosma, prof. Maria Pop, prof. Dana Moraru;  

 premiu I şi calificare la etapa naţională, dar renunţă în favoarea chimiei – Olimpiada de fizică –  Petruşca 

Sergiu, clasa a VIII-a D, coordonator: prof. Maria Pop; 

 premiul III – Olimpiada de fizică –  Cotoc Catinca a VII-a A, coordonator: prof. Maria Pop; 

 premiul III – Olimpiada de fizică –  Harosa Veronica a VI-a  B, coordonator: prof. Maria Pop; 

 menţiune la Etapa Judeţeană – Olimpiada de chimie – Chirleşan Cristina, coordonator: prof. Eleana Cosma; 

 menţiune la etapa judeţeană – Concursul „Raluca Rîpan” – Ionaşcu Iulia, coordonator: prof. Eleana Cosma; 

 menţiune – Olimpiada de fizică –   Harosa Emanuela, a VII-a  A coordonator: prof. Maria Pop; 

 menţiune – Olimpiada de fizică –   Naşca Răzvan, a VIII-a  D coordonator: prof. Maria Pop; 

 premiul III - Concursul naţional de protecţia mediului ”ŞI GESTUL TĂU CONTEAZĂ” , coordonator: prof. Dana 

Moraru; 

 MARELE PREMIU – GALA PREMIILOR pentru un MEDIU CURAT, ECOTIC, Bucureşti, 2015 pentru proiectul 

de educaţie ecologică ECOeficient - pledoarie pentru ecologie şi ştiinţe, coordonator: prof. Dana Moraru; 

 

 

Laudatio  d-nei  profesoare Angela Bălan!  

 

Fostă elevă a şcolii noastre, absolventă a  Universităţii  Ovidius 

Constanţa (Institutul de Învăţământ Superior), d-na profesoară Angela Bălan 

slujeşte învăţământul bistriţean de mai bine de 38 de ani, iar şcoala noastră   

s-a bucurat de prestaţia desăvârşită a celei care este un dascăl valoros, modest, 

onest şi respectat. 

Pentru a înlătura orice suspiciune de exces laudativ, doresc să precizez că 

prezentul omagiu nu este unul de complezenţă, dictat de momentul conjunctural 

reprezentat de apogeul carierei domniei sale, ci se bazează pe recunoaşterea faptului că merită 

recunoştinţa generaţiilor de elevi, a colegilor săi de breaslă şi a mea personal,  căreia mi-a fost  

model uman şi profesional. 

Ţinuta academică, seriozitatea şi conştiinciozitatea cu care şi-a îndeplinit misiunea de 

dascăl, atitudinea şi comportamentul  exemplar au fost recunoscute şi apreciate în timp de elevi, 

dascăli şi părinţi. De aceea, doresc să îi urez sănătate şi să-i mulţumesc, în numele tuturor,  

pentru tot ceea ce ne-a oferit în răstimpul cât a slujit misiunii sale de dascăl.  

Cu stimă, prof. Dana Moraru 

Ne mândrim cu ei!  

OLIMPICII noştri…  An şcolar 2014/2015 
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 Importanţa magneziului în organism… 
 

Magneziul este un element esenţial pentru buna funcţionare 

a organismului uman. Scheletul osos conţine jumătate sau chiar mai 

mult din cele 25 g de magneziu care sunt în organismul unui om 

matur, aproximativ 1% aflându-se în lichidele din organism, iar restul 

în muşchi şi în ţesuturile moi. 

În cazul unei alimentaţii sărace în magneziu, se asimilează 

până la 75%. Întrucât magneziul este un component al clorofilei din 

plante, el se întâlneşte în orice verigă a lanţului alimentar; astfel, orice aliment neprelucrat conţine o 

cantitate oarecare de magneziu, deşi aceste cantităţi sunt diferite. Cele mai bogate surse de magneziu sunt 

seminţele integrale, ca alunele, bobul, germenii de grâu şi cerealele nedecorticate (nedecojite). Măcinarea 

grâului (înlăturarea cojii şi a straturilor embrionului) înlătură până la 80% din cantitatea de magneziu. 

Alte surse alimentare sunt legumele, spanacul, soia, melasa, făina de grâu, crevetele, moluştele, crabii. De 

asemenea, în cantităţi mai mici magneziul este conţinut în ficat şi în carnea de vită.  

Funcţiile magneziului în organism: 

Magneziul participă, în calitate de cofactor, la peste 300 de reacţii enzimatice cunoscute, incluse 

în spectrul activităţii metabolice. Magneziul participă la biosinteza proteinelor (formarea proteinelor 

organismului), dar şi la transmiterea informaţiei genetice. Concomitent, magneziul participă la 

transmiterea semnalelor nervoase, sporeşte adaptarea la frig, serveşte drept parte componentă a oaselor şi 

a smalţului dentar şi, de asemenea, participă la vasodilatare. 

Interacţiuni posibile: 

- calciul poate reduce cantitatea asimilată de magneziu, întrucât acestea 

împart între ele sistemul comun de transport în intestine. Raportul dintre 

cantitatea de calciu şi cea de magneziu în alimentaţie trebuie să fie 2:1; 

- cantitatea mare a grăsimilor din alimentaţie poate reduce cantitatea 

asimilată de magneziu, întrucât acizii graşi formează, împreună cu 

magneziul, săruri asemănătoare cu săpunul, care nu se asimilează în 

tractul gastrointestinal; 

- alimentele fibroase pot influenţa pierderea unor substanţe minerale, 

inclusiv a magneziului; 

- administrarea suplimentară a acidului folic poate spori necesitatea calciului, din cauza creşterii activităţii enzimelor, 

care au nevoie de magneziu pentru o activitate normală; 

- fierul poate reduce cantitatea de magneziu asimilată în intestine. 

- calciferolul (vitamina D) stimulează, într-o măsură oarecare, asimilarea magneziului în intestine, dar, întrucât acest 

efect se referă în măsură mai mare la calciu, administrarea suplimentară a calciului poate provoca insuficienţă relativă 

de magneziu; 

- alcoolul, potasiul şi cofeina sporesc pierderea magneziului prin rinichi; 

- consumarea cantităţilor mari de zahăr determină creşterea nevoii de magneziu; 

- alimentaţia bogată în proteine impune o suplimentare a magneziului, îndeosebi în timpul construcţiei ţesuturilor noi, 

adică la copii, la cei care practică sportul, la gravide şi la mamele care alăptează; 

- magneziul este necesar pentru activitatea normală a vitaminelor din grupul B, întrucât acesta este un cofactor necesar 

formării tiaminpirofosfatului, care se formează în organism înainte de a putea fi folosite tiamina şi alte vitamine din 

grupul B; 

Simptomele insuficienţei 

În cazul insuficienţei de magneziu pot apărea simptome ca: anemia (provocată de distrugerea celulelor roşii ale 

sângelui), pierderea poftei de mâncare, dereglările ritmului cardiac, inclusiv tahicardia, dereglările psihice, inclusiv 

excitaţia anxioasă, frica, confuzia mintală, depresia, dezorientarea, halucinaţiile, hiperactivismul, irascibilitatea, 

nervozitatea. De asemenea, este posibilă apariţia unor simptome neurologice: insensibilitatea, junghiurile, dificultăţile 

de menţinere a echilibrului în timpul deplasării, ameţelile şi crizele şi a unor simptome musculare: convulsiile, tremurul, 

durerile şi astenia, dereglările tensiunii arteriale, temperatura redusă a corpului, membrele reci. 

Webgrafie: www.naturalnews.com; www.wikipedia.org 

Moldovan Roxana, clasa a VIII-a A & prof. Elena Cosma 

Ştiinţele vieţii 
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Importaţa calciului în organism… 

Aproximativ 99% din totalitatea de calciu din organismul nostru se află în oase şi dinţi. În 

os, calciul este prezent împreună cu alţi ioni: sodiu, potasiu, magneziu, fosfaţi, carbonaţi. Pentru a 

intra în structura osului, calciul se prezintă sub diverse combinaţii: fosfat tricalcic (în proporţie de 

75% din structura osului), carbonat de calciu (10%), calciu legat de proteine (10%). Restul de 5% 

din structura osului este reprezentat de fosfaţi şi carbonaţi de magneziu şi fosfaţi de sodiu. Ne dăm 

seama de rolul important al calciului privind la cantitatea de calciu pe care o avem în corpul nostru: 

aproximativ 1 kg (după alte surse, în jur de 1,2 kg). Calciul reprezintă aproximativ 2% din greutatea 

noastră.  

Pe lângă rolul său structural, calciul are şi roluri 

funcţionale: 

- el intervine în coagularea sângelui 

- în contracţia muscular și activitații neurologice 

-în activitatea cardiacă 

- în producerea secreţiei lactate 

- calciul  favorizează  absorbţia vitaminei B12 

- este responsabil pentru formarea dinţilor 

Cantitatea de calciu necesara organismului: 

Pentru ca organismul nostru să funcţioneze normal trebuie să ne luăm necesarul zilnic de calciu din 

alimentaţie. În medie, avem nevoie de 0,6-0,8 g de calciu pe zi, însă această cantitate variază în funcţie de sex, vârstă 

şi stare fiziologică. De exemplu, copiii care sunt în perioada de creştere au nevoie de un consum mai ridicat de calciu. 

Mod de administrare: 

Întrucât masa osoasă a corpului creşte până la 25 de ani, persoanelor de ambele sexe cu vârsta între 11 şi 24 

de ani le este necesară, conform normelor alimentare recomandate, o cantitate zilnică de aproximativ 1.200 mg de 

calciu. Maturilor de ambele sexe în vârstă de peste 25 de ani le este necesară o cantitate de calciu de cel puţin 800 mg 

pe zi pentru a preveni şi combate distrugerea oaselor.        

 

Când avem nevoie de calciu? 

Excitaţia, agitaţia, nervozitatea şi iritabilitatea, fragilitatea 

unghiilor, eczema, insomnia, tensiunea arterială ridicată, paresteziile 

locale şi junghiurile sau paresteziile membrelor, convulsiile şi starea 

confuză, depresia, pulsul accelerat, stoparea creşterii, afecţiuni ale 

gingiilor şi ale cavităţii bucale, distrugerea dinţilor sunt semne ale 

insuficienţei calciului în organism.  

Totodată, trebuie să fim atenţi la efectul invers, cel al supradozării 

cantităţii de calciu, caz în care simptomele constau în: pierderea poftei de mâncare, pierderea echilibrului în timpul 

mersului, inhibarea reflexului rotulian (şi a altor reflexe), diferite simptome mintale şi emoţionale, de la dezvoltarea 

psihozelor (distrugerea profundă a personalităţii şi pierderea legăturii cu realitatea) până la amnezie, depresii şi 

iritabilitate. 
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Hipocalcemia şi hipercalcemia: 

 Atunci când nivelul de calciu din sânge scade sub nivelul normal avem de a face cu o hipocalcemie. Cel 

mai frecvent, hipocalcemia este cauzată de o alimentaţie săracă în calciu. Dacă hipocalcemia durează o perioadă 

îndelungată, pot apărea simptome ca tremurături, aritmii (tulburări de ritm cardiac) sau anomalii dentare. 

Deşi, cel mai adesea auzim persoane care se plâng că au „lipsă de calciu”, nu puţini sunt cei care suferă 

de hipercalcemie. Hipercalcemia are loc atunci când în sânge există un nivel de calciu mai ridicat decât 

nivelul normal. Hipercalcemia se manifestă prin oboseală, sete, greţuri, depresie, dureri de oase. Hiper-

calcemia poate fi extrem de periculoasă, dacă la nivelul 

rinichilor se formează aşa-zişii „calculi renali”, deoarece 

aceştia pot conduce la insuficienţă renală. 

Alimente care conţin calciu: 

Dintre legume, conţin calciu: morcovul, ţelina, sfecla roşie, 

conopida, varza, spanacul, salata verde, loboda, hreanul, 

ciupercile, tomatele. Aşadar, calciul este conţinut într-o 

varietate largă de legume. Dintre produsele de origine 

animală, cele mai bogate în calciu sunt laptele, brânze-

turile, ouăle, făina de peşte. Calciul se mai poate găsi şi în 

apele minerale numite „ape minerale calcice”. De menţionat este faptul că un regim alimentar fără lactate nu 

furnizează mai mult de 400-500 mg de calciu pe zi. 

Webgrafie: www.naturalnews.com; www.wikipedia.org. 

  Tătar Dragoş, clasa a VIII-a A & prof. Elena Cosma 

Importanţa  fierului  în organism 

        Fierul este un element prezent la nivelul fiecărei celule din 

organismul uman. 85 % din cantitatea de fier din organism se 

găseşte în hemoglobină, organismul uman conţinând 2,3 grame 

de fier la femei şi 3,5 grame la bărbaţi. Organismul uman are 

nevoie de o cantitate crescută de fier pentru a funcţiona bine. 

          Acesta este necesar pentru formarea hemoglobinei, a unor 

enzime, precum şi a mioglobinei. Mai are şi rolul de a vindeca şi pre-

veni anemiile, asigură nutriţia mucoaselor, secreţia gastrică, respiraţia celulară, ajută la procesul de creştere, măreşte 

rezistenţa la îmbolnăviri (mai ales la infecţii), transportă diferite substanţe chimice implicate în metabolismul ener-

getic, are acţiune antioxidantă, ajută la creşterea armonioasă şi asigură de asemenea funcţia reproductivă. 

           Cantitatea de fier din organism este variabilă, în funcţie de vârstă. Astfel, la naştere este de aproximativ 250-

300 mg, cantitate  suficientă până la vârsta de 6 luni, pentru ca la vârsta de adult să ajungă la 3,5 - 4 grame. 

             Fierul este prezent în carne, gălbenuş de ou, peşte, legume, frunze, fructe uscate, fasole uscată, linte, cereale 

integrale, pâine neagră, carne de miel, mezeluri, scoici şi moluşte, fructe uscate, spanac, urzici. 

Combinând salatele, fasolea şi carnea se poate asigura  o absorbţie mai rapidă a unei cantităţi mari de fier.        

Webgrafie: www.naturalnews.com; www.wikipedia.org 

             Sîngeorzan Cristina, clasa a VIII-a A & prof. Elena Cosma 

Ştiinţele vieţii 

http://www.naturalnews.com/
http://www.naturalnews.com/
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TERMOMETRUL a fost inventat de către 

părintele ştiinţei Galileo Galilei? În anul 

1593, el a construit un termometru, folosind 

dilataţia şi contracţia aerului dintr-un glob 

pentru a mişca apa dintr-un tub ataşat. For-

ma etanşă a termometrului a fost realizată 

abia în 1650. Fizicianul german Gabriel 

Fahrenheit a fost primul care a utilizat mer-

curul ca lichid termometric şi a fabricat 

primele termometre de dimensiuni reduse ce 

puteau măsura temperatura umană şi tem-

peratura atmosferică până la 96 de grade. Tot 

el a propus şi prima scală termometrică, 

aceasta purtându-i şi numele. În anul 1742 

astronomul suedez Anders Celsius a propus o 

scară termometrică şi aceasta purtând numele 

descoperitorului său.        

 

LUMINII de la Soare îi ia 8 minute până atinge 

Pământul; dacă Soarele s-ar stinge acum, în 8 

minute am rămâne în întuneric. 

 

 

 

 

 

FULGERELE sunt foarte peri-

culoase şi chiar dacă  nu eşti sub un nor de furtună, nu înseamnă că eşti în 

totală siguranţă. Fulgerele pot călători departe de o furtună şi pot lovi solul la 

mulţi  kilometri distanţă de nor. Chiar dacă un fulger nu te loveşte direct, te 

poate ucide. Dacă acesta loveşte foarte aproape, poate interfera letal cu ritmul 

inimii.  

GRAVITAŢIA este fenomenul fizic natural prin care obiectele cu 

masă se atrag reciproc, cu o forţă a cărei intensitate depinde de 

masele acestora. Este una din cele patru interacţiuni fundamentale, 

alături de interacţiunea tare, interacţiunea electromagnetică şi 

interacţiunea slabă. 

Primul telescop a fost construit in 1672 de catre Isaac Newton.     

 

Pintican Andrea, clasa a VI-a B & prof. Mihaela Voivod 
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iţi valorifică  creativitatea… 

 

În cadrul SĂPTĂMÂNII EDUCAŢIEI GLOBALE, am de-

cis să organizez o expoziţie care să demonstreze caracterului 

practic al ştiinţelor şi să prezint metode moderne care valorifică 

creativitatea şi talentele elevilor. Produsele expuse au fost reali-

zări ale elevilor din clasele VI- VIII, iar vizitatorii au fost elevii 

din clasa a  IV-a, a III- a C şi clasele  I. Peste 300 de 

elevi au trecut pragul laboratorului de fizică pentru a 

viziona expoziţia organizată pe următoarele standuri: 

pliante; machete funcţionale; jucării - mijloace de 

studiu; creaţii literare - eseuri şi cvintete; experimen-

te- apa magică şi IMNUL FIZICII. La fiecare stand 

au fost doi elevi care au explicat conţinutul standului, 

iar experimentele au fost realizate de profesoară cu 

ajutorul vizitatorilor. Expoziţia a fost deschisă mier-

curi, de la 10 la 12 şi vineri de al 11 la 12. 

După cum spuneam, toate produsele au fost realizate de elevi rolul meu a fost de a organiza  expo-

ziţia şi desfăşurarea ei astfel încât procesul instructiv- educativ din şcoală să nu fie tulburat.  După 

reacţiile copiilor şi impresiile doamnelor învăţătoare, care ne-au onorat cu prezenţa, după numărul 

mare de vizionări de pe pagina educativă de facebook- FIZICA ŞI VIAŢA COTIDIANĂ, cred că a fost 

o activitate foarte reuşită. Totul a fost posibil datorită muncii elevilor din clasele VI-VIII şi a celor din 

clasele a VIII-a  A şi a VII-a B, care m-au ajutat la prezentare şi au asigurat caracterul interactiv al 

expoziţiei. Mulţumesc tuturor celor care m-au sprijinit în această activitate! Pentru a confirma reuşita ei 

voi reda impresiile lăsate de doamnele învăţătoare, iar impresiile elevilor se pot citi în imaginile 

alăturate. 

                                                                                            Cu mare drag şi respect, prof. Maria Pop 

 

 

"Ca de obicei doamna profesoară, cu elevii săi, a reuşit să impresioneze prin exponatele realizate şi prin modul de prezentare. Felicitări! " 
prof. Olimpia Cheţa            "Ne-aţi impresionat şi determinat poate să fim mai curioşi cu se întâmplă în jurul nostru. Felicitări! " 
 prof. Leontina Pop "Activitatea ne-a făcut curioşi.Vom încerca să ne satisfa-
cem curiozitatea! Felicitări! "  înv. Valeria Buta 
 " Acest experiment m-a impresionat atât pe mine , cât şi pe 
elevi.Felicitări! " 
 prof. Maria Deneş 
 "Elevii clasei I  D au fost impresionaţi de experimentele efectuate. 
Mulţumim! Felicitări!                                                                                  prof. 
Mărioara Petrina" 
 "Această activitate a fost deosebită, am rămas impresionată eu, cât şi 
elevii mei. Mulţumim din suflet pentru invitaţie! Felicitări doamnei profesoare 
şi elevilor! " 

prof. Nicoleta Toma" 
 "Simplu şi plăcut, aproape de copii şi totuşi real. Succes pentru mai 
departe! " 
prof. Anna Gall 
 "Mulţumim din suflet!A fost o experienţă prezentată  pe înţelesul 
copiilor, ei s-au simţit extraordinar şi cu siguranţă  vor iubi fizica şi pe doamna 
profesor. "  prof. Alina Petri 
 "Felicitări d-nei profesoare! Este un mod de a-i atrage pe copii spre 
fizică. Vor pune multe întrebări, vor încerca experimentele, vor aştepta nerăb-
dători să studieze această disciplină. "  înv. Lucia Candale 
 "Mulţumim pentru iniţiativă, răbdare şi prezentarea exemplară a 
experimentelor. Fizica îţi valorifică 100 % creativitatea....cu siguranţă elevii 
vor experimenta toate cele observate...micii exploratori  îşi vor satisface pe mai 
departe curiozitatea! Fizica este o disciplină care ne oferă zilnic exemple rea-
le...ne-am dori în fiecare săptămână să avem contact cu acest departament. 
Tendinţa interdisciplinară  înglobează fizica şi ne oferă o paletă largă de expli-
caţii, experimente utile şi interesante, numai bune de studiat! Felicitări pentru 
activitatea practică şi  pentru implicare!  " prof. Florina Vlaşin 

Ştiinţele vieţii 

http://bistritanews.ro/images/articles/144820048401.jpg
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M   A   R   M   O   T   A 

Marmota alpină (Marmota marmota) este o specie de marmotă care trăieşte în zonele 

muntoase din centrul și sudul Europei, la înălțimi cuprinse între 800 și 3200 m, mai ales în regiunile 

vestice și centrale ale Alpilor, precum și în Carpați. A fost introdusă în unele regiuni din Alpii 

Orientali, în Pirinei și în Munții Pădurea Neagră. Marmota alpină își poate săpa galerii și în solul pe 

care omul nu îl poate pătrunde nici cu un târnăcop.  

Marmotele sunt un gen de mamifere rozătoare de talie relativ mare (30-60 cm lungime şi  o greutate 

de 3-7,5 kg), cu corp greoi, membre scurte, coada uşor comprimată şi acoperită de peri lungi. Au un 

cap masiv, urechile mici şi rotunjite. Grosimea blănii lor este influenţată de condiţiile climatice, iar 

culoarea variază după specie, de la cafeniu-gălbui, la cafeniu-roşcat sau cafeniu închis pe spate şi 

flancuri. 

 

Marmotele sunt animale diurne, bune săpătoare, 

dar se pot căţăra şi în arbori. Când sunt în pericol 

marmotele emit şuierături puternice şi se retrag în 

galerii ce sunt săpate în soluri afânate sau printre pietre 

având o structură complicată cu mai multe ieşiri. Sunt 

animale puţin sprintene, greoaie, cu sărituri scurte. În timpul 

mersului îndepărtează membrele, lăsând impresia că se clatină. 

Trăiesc în colonii sau sunt solitare. 

Hibernează în sezonul rece. Hrana este de natură vegetală, 

graminee, buruieni, rădăcini nu numai în stare verde, ci şi uscată. 

Ocazional consumă şi insecte. 

Duşmanii cei mai mari 

ai marmotei sunt acvila de munte, 

vulpea şi câinele ciobănesc lăsat liber. 

Maturitatea sexuală este atinsă la vârsta de 

2-3 ani. Se împerechează în aprilie-mai. 

Durata sarcinii este de 33-42 zile. Femelele  

nasc o singură dată pe an 2-10 (de obicei 4-

5) pui golaşi şi cu pleoapele lipite. 

În Europa marmotele trăiesc în 

Munţii Alpi, Pirinei, Tatra, Carpaţii 

româneşti. Pe verticală urcă până la 

altitudini de 1600-3000 m.În România 

vieţuieşte marmota alpină, în Munţii 

Rodnei, Făgăraş şi Retezat, iar în prezent îşi 

extinde continuu arealul. 

Marmotele sunt apreciate atât 

pentru blană şi carne, cât şi pentru grăsimea 

lor, folosită în medicina tradiţională pentru 

tratarea afecţiunilor reumatice, respiratorii 

şi a colicilor. Fiind animale pe cale de 

dispariţie, sunt protejate de lege. 

 

Webgrafia: www.wikipedia.ro; www.parcrodna.ro (site-ul oficial al Parcului Naţional Munţii Rodnei) 

 

Potrivit unor documente date publicităţii de Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei, în anul 

1973, adică acum patru decenii, au fost aduse din Alpii francezi un număr de 12 marmote care au fost eliberate 

în Pietrosul Mare „pentru a completa o nişă ecologică în acest ecosistem”. Întrucât, de atunci, nu s-a făcut nicio 

evaluare a efectivelor, e greu de spus câte marmote sunt acum în Parcul Naţional Munţii Rodnei. Din observaţiile 

de pe teren se ştie însă că s-au extins şi pot fi întâlnite acum şi în Ineu, Corogniş, Gărgălău. Administraţia PNMR 

vrea ca, în viitorul apropiat, să inventarieze numărul coloniilor de marmote şi poate chiar al indivizilor care fac 

parte din ele, aşa cum se procedează şi în cazul caprei negre. (www.timponline.ro) 

Sima Mario Robert, clasa a VI-a B 

Ştiinţele vieţii… 

Biomagia 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Marmot%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alpi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Carpa%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alpii_Orientali
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alpii_Orientali
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Pirinei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_P%C4%83durea_Neagr%C4%83
http://www.wikipedia.ro/
http://www.parcrodna.ro/
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L   A  L  E  A  U  A        P  E  S  T  R  I  Ţ  Ă   

 

Plantă mediteraneană, laleaua pestriţă 

(Fritilaria maleagris) face parte din familia 

liliaceelor şi este pusă sub protecţia legii în toate 

ţările europene. 

Este cunoscută şi sub denumirea de floarea de 

şah, biblica, căldăruşa, clopotar şi preferă locurile 

mlăştinoase, umede şi pădurile de foioase. 

Planta are în pământ un bulb, din care pornesc 

primăvara câteva frunze. Tulpina este înaltă de 

20-30 cm, frunzele lungi de 8-14 cm şi late de 3-

10 mm, sunt dispuse alternative pe tulpina fină. 

Floarea este solitară, are formă de cupă, de culoare 

maroniu-violacee, cu pete albe în forma tablei de 

şah. Este inodoră, are 2 cm şi încântă privirile. 

Laleaua pestriţă (Fritilaria maleagris) este o specie 

sălbatică, autohtonă, înfloreşte în câteva regiuni restrase 

din România, în luna mai, pentru 7-10 zile. 

Este una din speciile ocrotite de lege, încă din 

anii 1980. Se numără printre plantele rare din 

România. Locul unde o putem găsi la noi în judeţ 

este Orheiul Bistriţei, printre stejari, în rezervaţia 

naturală numită Pădurea din Şes. 

Ocrotind Laleaua Pestriţă vom salva o particică 

din natură pentru copiii noştri! 

Webgrafia: www.laleaua pestriţă.w.pw; 

Bibliografia: T. Opriş, Plante unice în peisajul românesc, Editura Sport Turism, 1990. 

  Chiş Roxana, clasa a VI-a B 

                

 

M  Ă  C  E  Ş  U  L 
Denumire științifică: Rosa canina; 

Denumiri alternative: cocadar, caşcadin, laba mâţei, mărăcine, 

rug sălbatic, ruje, rujiţa, sipică, trandafir sălbatic; 

Scurtă de scriere: 

Este un  arbust cu Frunze  căzătoare, cu o înălțime care 

variază între 1 și 5 metri. Tulpina  este acoperită de țepi mici, 

ascuțiți, sub formă de cârlig. Frunzele sunt penate, cu 5-7 

frunzulițe. Florile sunt de obicei roz pal, dar există și plante cu 

flori albe sau roz închis. Au un diametru de 4–6 cm și sunt 

formate din cinci petale. Fructul, numit măceașă, are o formă 

elipsoidă și este roșu sau portocaliu închis. Măceşul creşte peste tot, 

la câmpie sau pe dealuri, pe marginea drumului, în parcuri, astfel că devine o plantă accesibilă oricui. De la 

măceş, cel mai mult se folosesc fructele. Acestea se culeg toamna, ideal ar fi să fie culese înainte de brumă sau 

de ger. 

Calităţi curative şi acţiune farmaceutică: 

Complex vitaminic (C, A, B1, B2, P, K, PP, E), acizi organici, pectine. Tonic-vitaminizant; scăderea 

permeabilităţii şi fragilităţii capilare, normalizarea circulaţiei periferice; 

Afecţiuni pentru care se recomandă: 

- intern: avitaminoze; enterocolite; calculoză renală; tulburări de circulaţie periferică; viermi intestinali. 

Alte beneficii ale măceşelor: 

- refac tonusul vascular şi reglează tensiunea arterială; 

- cresc imunitatea   de vitamina C; 

- sunt recomandate în stările infecţioase, răceli, gripe, rinite 

etc.; 

- detoxifică rinichii; 

- menţin frumuseţea din interior a pielii; 

- tratează tusea.        Pintican Andrea, clasa a VI-a B 

Ştiinţele vieţii… 

… 

Biomagia 

Bibliografie şi webgrafie: 

Beldie Al.,  Flora României – Determinator 

ilustrat al plantelor vasculare, Editura 

Academiei Române, 1979 

www.wikipedia.org 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Arbust
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tulpin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Frunz%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Floare
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Petal%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fruct
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 FORME  DE  ENERGIE   
Viața modernă nu poate fi concepută fără energie electrică. Astfel, cea mai mare parte a 

descoperirilor din ultimul secol nu ar fi fost realizate dacă nu ar fi existat energia electrică. Aceasta e 

folosită pretutindeni. Presupunând că, brusc, am fi lipsiți de energie, iată ce s-ar întâmpla : 

 lipsa luminii electrice; 
 căderea sistemelor informatice; 
 probleme imense cu transporturile (tramvaie, trenuri, avioane, mașini cu sistem de aprindere 

etc.),  cele care vor rămâne, vor putea fi folosite doar în timpul zilei la capacitate maximă (lipsa luminii 

pentru faruri); 
 un gol imens în domeniul comunicării (telefoane de 

orice fel, aparate radio, TV, internet). 
 

AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE ENERGIEI ELEC-

TRICE: 
 costul redus al transportului energiei electrice pe 

distanțe mari; 

 poate fi folosită de mai mulți consumatori deodată; 

 poate să se transforme cu ușurință în alte forme de 

energie: lumină, căldură; 

 se folosește atunci când este produsă, deoarece nu poate 

fi înmagazinată. 

 

Despre INDUSTRIA ENERGETICĂ…. 

  

 Energia electrică nu se găseşte în natură decât în mică măsură în trăsnete, fulgere şi nu poate fi 

captată pentru a  fi utlizată în diverse procese, fiind produsă prin transformarea diferitelor forme de 

energie primară în centrale electrice. 

Centrala electrică  este un complex de instalaţii în care se produce transformarea, prin intermediul 

energiei mecanice, a energiei primare a resurselor naturale în energie electrică. Energia electrică din 

generator ajunge la un transformator de înaltă tensiune, apoi prin rețele electrice la un branșament, 

contor și într-un final la consumatori. Rețelele electrice sunt formate din instalații care servesc la 

transmiterea energiei electrice de la centralele de producere la consumatori. 

Industria energetică a luat avânt în a doua jumătate a secolului al XIX- lea, la început pe baza 

valorificării energiei apelor (prima centrală electrică a fost o hidrocentrală) şi a combustibililor  minerali 

fosili (în termocentrale). Ulterior au apărut şi centrale atomice, geotermale, termomarine, solare, 

eoliene, pe bază de biomasă etc. La ora actuală numai trei tipuri de centrale asigură circa 99% din 

întreaga producţie mondială: termocentrale, 

hidrocentrale şi centrale nuclearoelectrice. 
 Hidrocentrala este o centrală electrică 

folosită pentru a transforma energia 

mecanică produsă de apă în energie electrică. 

 Printr-un baraj de acumulare a apei pe cursul 

unui râu unde poate fi prezentă și o cascadă, 

se realizează acumularea unei energii 

potențiale, transformată în energie cinetică prin 

rotirea turbinei hidrocentralei. Această mișcare de rotație va fi 

transmisă mai departe printr-un angrenaj de roți dințate 

generatorului de curent electric, care prin rotirea rotorului 

generatorului într-un câmp magnetic, va transforma energia 

mecanică în energie electrică. 

 Centrala eoliană este folosită în zone cu vânt puternic și 

constant. Este formată dintr-un suport înalt pe care este fixată 

o elice de dimensiuni mari, ușoară. Datorită forței vântului, 

elicea se învârte și acționează ca o turbină hidraulică trasformând 

energia eoliană în energie mecanică. Aceasta ajunge la un generator electric unde este transformată în energie 

electrică. 

 Centrala solară este alcătuită dintr-un sistem de oglinzi care adună razele soarelui și le dirijează către un recipient cu 

apă. Energia solare se transformă în energie termică, care este preluată de o turbină termică. Aceasta  transformă  

energia termică în energie mecanică, care ajunge la un generator unde este transformată în energie electrică. Aceasta  

 

Ştiinţe şi tehnologie… 
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ajunge la un transformator de înaltă tensiune și prin rețele electrice la un branșament și apoi la contorul electric al 

consumatorilor. 

 

REȚELELE ELECTRICE SUNT FORMATE DIN: LINII ELECTRICE, STAȚII 

ELECTRICE DE TRANSFORMARE ȘI STAȚII ELECTRICE DE CONEXIUNI 
 

 Liniile electrice permit transmiterea energiei electrice la o anumită tensiune, pe anumite distanțe. 

Liniile electrice de înaltă și foarte înaltă tensiune se utilizează pentru transmiterea energiei la distanțe 

mari ( sute sau mii de kilometri). 

 Stațiile electrice de transformare sunt instalațiile în care se transformă parametrii curentului 

alternativ ( tensiune, curent) , menținând frecvența constantă. Ele conțin transformatoare ridicătoare 

sau coborâtoare de tensiune. 

 Stațiile electrice de conexiuni sunt instalațiile în care se realizează repartiția energiei de o anumită 

tensiune și se mai numesc puncte de distribuție. 

 

CONSUMATORII DE ENERGIE ELECTRICĂ 

Energia electrică transformată în alte forme de energie (mecanică, termică, chimică, luminoasă etc.) 

este utilizată de diverși consumatori de energie (industriali sau casnici), care se caracterizează prin: 

 Cantitatea de energie anuală consumată; 

 Durata anuală de utilizare a puterii maxime; 

 Gradul necesar de asigurare a continuităţii în alimentaţie etc. 

 O pondere mare în consumul energiei electrice o au consumatorii alimentați la 220 V. Exemple : 

aparate pentru încălzirea mediului (radiatoare), aparate pentru încălzirea apei (boilere electrice ), 

aparate pentru prepararea și păstrarea alimentelor (aragaze, cuptoare cu microunde, frigidere etc.), 

aparate electrocasnice( TV, radio, calculatoare etc.). 

DOMENII DE UTILIZARE A ENERGIEI ELECTRICE 

 Iluminatul public( străzi, parcuri); 

 Medicină ( aparatură medicală); 

 Transporturi ( metrou, tramvai, troleibus); 

 Agricultură ( sisteme de irigații, iluminatul serelor, în zootehnie); 

 Industria alimentară ( cuptoare electrice, abatoare, instalații frigorifice, instalații de prelucrare a 

cărnii, a laptelui, etc.); 

 Comerț ( case de marcat, scări rulante, lifturi); 

 Tehnic ( la calculatoare, instalații radar, în minerit, la topirea metalelor, etc.); 

 În circulație, în telecomunicații, securitate; 

 Uz casnic( calculator , frigider, aragaz electric, telefon, TV etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie:  

T. Miclescu , I. 

Gârleșteanu, Utilizarea 

energiei electrice,  

N. Stanciu, Dicționar Tehnic, Editura 

Tehnică. 

Webgrafie: www.wikipedia.ro 

 

Chiș Roxana, clasa a VI-a B & prof. 

Mirela Mișca 
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Invitaţie în lumea fizicii… 
 

   Elevule, ai studiat vreodată fizica? Nu?! Atunci 

vino să-ţi prezint tainele acestei minunate materii. Nu te 

speria! Nu este nimic greu în ea! Am descoperit-o de curând! 

Toată lumea îmi spunea: “Ce materie greoaie! “. Dar în 

realitate nu a fost deloc aşa. 

   Am să ţi-o prezint într-un mod cât mai plăcut: 

fizica te ajută să descoperi pas cu pas, tot ceea ce este nou 

pentru tine. Vei găsi în ea probleme, experimente uşor de 

realizat, desene, ce vor contribui la explicarea unor fenomene 

din natură. Şi nu numai atât! Vei descoperi, vei rezolva sarcini şi vei trage concluzii. 

Dar să ştii că profesorul îţi este mereu alături şi te susţine! Teoria te ajută să rezolvi problemele, să aplici 

ceea ce descoperi. Dacă te plictiseşti poţi rezolva şi probleme mai dificile. 

       O! Era să uit! Vreau să-ţi spun că fizica înseamnă de fapt natură. Ea studiază o categorie distinctă 

de fenomene din natură: fenomenele fizice. Studiind fizica vei afla răspunsuri la multe întrebări din viaţa 

ta de zi cu zi. Vei descoperi lucruri care te vor ajuta să înţelegi lumea înconjurătoare. 

 
Sima Mario Robert, clasa a VI-a B 

 

De ce este importantă biologia pentru mine ? 

BIOLOGIA este una dintre ştiinţele naturii. Ea ne învaţă 

despre relaţiile dintre viețuitoarele din diferite medii de viaţă, ne 

învaţă că facem parte din natură şi că depindem de aceasta. 

Biologia ne ajută să înţelegem cum milioanele de specii vii de 

plante şi animale trăiesc în jurul nostru, în dependență unele cu 

altele,  sprijinind viaţa noastră. Ea ne dezvăluie tainele alcătuirii 

corpului uman şi ne arată complexitatea ţesuturilor şi a organelor cu 

care suntem înzestraţi. 

Iubesc biologia pentru că mă ajută să-mi cunosc corpul şi ce 

trebuie să fac pentru o dezvoltare normală şi armonioasă. Cunoscând 

funcţiile fiecărui organ şi legăturile dintre acestea,  pot contribui la 

buna funcţionare a întregului ansamblu prin alimentaţie corectă , sport şi odihnă activă sau pasivă.  

Biologia ne descoperă că frunza unui arbore depăşeşte în complexitate un combinat întins pe câteva 

hectare şi că o singură celulă a corpului uman este mai complexă decât o metropolă. 
 

Tanco Ariana, clasa a VII-a D 

Impresii… 
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De ce iubesc chimia? 
În primul rând, pentru a învăța chimia, trebuie să o 

înțelegi. Apoi să îți pui câteva întrebări în legătură cu ce ne-ar 

ajuta aceasta în viața de zi cu zi. Numai așa poți afla tainele 

chimiei. 

Această materie ne învață proprietățile atomilor și 

modul de formare a legăturilor chimice, fapt care conduce la 

formarea compușilor chimici; totodată, ne învață modul în care 

anumite substanțe interacționează la nivel intermolecular, 

confer anumite proprietăți generale materiei, precum și modul în 

care nivelul de interacțiune dintre aceste substanțe poate conduce 

la crearea altor substanțe prin intermediul unor reacții chimice. 

Chimia ne dezvoltă gândirea, spiritul de observație,  imaginația, 

capacitatea de analiză și sinteză, creativitatea și ne îmbogățește 

limbajul chimic.  

Aceasta ne ajută să înțelegem din ce sunt alcătuite obiectele care ne înconjoară. Tot ea a făcut 

viața oamenilor mai ușoară, realizând: material plastice, săpunuri, detergenţi, medicamente, 

îngrăşăminte, combustibili nucleari etc. Trecem adeseori pe lângă ele, fără să ne gândim că realizările 

extraordinare pe care le întâlnim, aparțin CHIMIEI. Nu ne gândim, aproape nici o dată, la cât de mult 

descoperirile şi inovaţiile din domeniul chimiei tind să ne condiţioneze viaţa de zi cu zi. Aceste realizări 

determină calitatea şi cantitatea alimentelor de care dispunem, precum şi diversele modalităţi de 

transport. Mai mult, căldura din casele noastre şi viteza cu care ne recuperăm după o boală depind şi ele 

de realizările obţinute în activităţile de cercetare şi dezvoltare din domeniul chimiei. Alături de cele 

menţionate mai sus, chimia pune bazele vieţii noastre viitoare prin furnizarea de soluţii alternative pe 

termen lung privind gestionarea energiei, protecţia mediului şi protejarea planetei noastre. Marile 

descoperiri introduce într-o gamă largă de domenii de cercetare influenţează atât prezentul, cât şi viitorul 

nostru. Chimia are aceste părți bune, cât și efecte devastatoare. Unele 

din aceste efecte sunt poluarea aerului, solului și a apei. Este foarte 

important să ne folosim de beneficiile chimiei, altfel am putea 

produce chiar distrugerea propriei noastre existențe. Chimia este 

foarte interesantă și frumoasă. Fiecare dintre noi trebuie să 

cunoască aceasta.                                     

   Fătu Raul, clasa a VIII-a A 

Impresii… 
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Sub sloganul "semințe nutritive pentru un viitor 

durabil",Organizația pentru Alimentație și Agricultură 

(Foodland Agriculture Organization, FAO) din cadrul 

Națiunilor Unite a lansat miercuri "2016, Anul 

Internațional al Leguminoaselor", pentru a crește gradul 

de conștientizare cu privire la beneficiile pentru sănătate ale 

consumului de boabe și semințe uscate, dar și pentru 

stimularea producției și comercializării acestora și o mai 

bună utilizare a lor în alimentație, se indică într-un 

comunicat postat pe site-ul Națiunilor Unite.  

Evenimentul urmăreşte să aducă în atenţia publicului 

beneficiile consumului de seminţe şi boabe uscate, buna 

utilizare a acestora în alimentaţie, dar şi stimularea 

producţiei şi comercializării acestora. 

 

Ce sunt leguminoasele şi de ce sunt importante?  

 
"Leguminoasele sunt culturi alimentare 

importante pentru siguranța alimentară a 

unei mari proporții din populație, în special 

în America de Sud, Africa și Asia, unde ele 

fac parte din dietele tradiționale și sunt 

adesea cultivate de micii fermieri", a 

declarat directorul general al FAO, José 

Graziano da Silva, într-un comunicat de 

presă.  

"Leguminoasele au fost o parte esențială a 

dietei umane de secole", a adăugat el, însă 

"valoarea nutritivă a acestora nu este în 

general recunoscută și este frecvent 

subapreciată", a adăugat acesta. Vorbind 

despre valoarea lor nutritivă, șeful FAO a 

declarat că leguminoasele au o cantitate de 

proteine dublă față de grâu și triplă față de 

orez. Ele sunt, de asemenea, bogate în 

micronutrienți, aminoacizi și vitamine - 

componente vitale ale unei alimentații 

sănătoase.  

   

 Leguminoasele includ toate soiurile de boabe 

şi seminţe uscate, gustoase, dar şi ieftine 

Fasolea, mazărea, năutul, lintea au o cantitate 

de proteine dublă faţă de grâu şi triplă faţă de 

orez. 

Leguminoasele contribuie în mod 

semnificativ la abolirea foametei şi 

malnutriţiei, la securitatea alimentară, 

ameliorarea provocărilor de mediu și 

sănătate. Sunt de mare ajutor pentru 

agricultori, deoarece sunt ieftine şi pot aduce 

profit, iar procesarea lor oferă oportunități 

economice suplimentare, în special femeilor. 

 

Webgrafie: www.agerpres.ro 

prof. Dana Moraru 

2015 –Anul Internaţíonal al  Leguminoaselor 

LeguminoaselorLeguminoaselorLLLLLLLLLLLLeLlLegu

http://www.fao.org/pulses-2016/en/
http://www.agerpres.ro/
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Excursie tematică Facultatea de Chimie, Universitatea Babeş Bolyai 

Cluj-Napoca 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În 24 octombrie, 2015, Şcoala Gimnazială Nr. 1, Bistriţa a organizat o excursie minunată la Cluj-Napoca la 

Facultatea de  Chimie şi Inginerie Chimică. În această zi facultatea avea porţile deschise pentru toţi curioşii care 

voiau să afle mai multe despre „Ce este chimia ?”. Activitatea anului 2015 a avut titlul: „ CHIMIA NE LEAGĂ”, şi 

chiar a legat. A adus împreună peste 1500 vizitatori din oraş şi din judeţele apropiate.  

Am fost întâmpinaţi de un ghid şi conduşi într-o sală a facultăţii, unde doi tineri, reprezentanţi ai firmei 

„Emerson”, ne-au prezentat firma și activităţile acesteia. Am pornit apoi să vizităm laboratoarele. Am văzut pentru 

început electroliza apei, după care ne-am mutat în curte, unde se desfăşurau experimente în aer liber. Am vizionat 

experimente care ne făceau să spunem „ wow”, prezentate înt-un mod spectaculos, ne făceau să râdem. 

Prezentatorul, parcă era şi el copil şi vedea prima oară experimentele. Am văzut experimentele:„Pasta de dinţi 

pentru elefanţi”, „Vulcanul colorat, „Ursuleţii care vor să danseze” şi „Prietena fricoasă” , care au fost senzaţia 

spectacolului oferit.  

Am fost şi în laboratorul unui „magician” care ne-a uimit cu „vrăjile” lui şi apoi  am aflat, la un alt 

laborator, cum se obţin parfumurile. Această zi va fi de neuitat pentru mine! 

Laura Mărginean, clasa VIII-a  A 

 

Esenţe, parfumuri şi magie… 
 

La subsolul Facultăţii de Chimie şi Inginerie 

Chimică se ascunde un laborator unde se obţin esenţe şi 

parfumuri. O doamnă profesoară  ne-a prezentat 

instalaţia şi modul de obţinere a lor. Am mirosit esenţe 

de portocală, lavandă, chimen, scorţişoară şi brad. 

Obţinerea esenţelor şi parfumurilor este foarte 

complexă. 

Următoarea noastră vizită a fost la un 

magician, unde am fost uimiţi de experimentele 

prezentate: un lanţ de molecule -„ viermişor de mâzgă”, 

separarea H2 şi O2 din diferite soluţii, iar ceva 

ameninţător: un tun! Un tub mai mare în care se afla o 

minge de polistiren, gata de luptă. Magicianul a pornit 

tubul cu o flacără, iar mingea, fără să apucăm a o vedea a 

fost lansată cu o pocnitură şi într-o fracţiune de secundă se afla în celălalt capăt al laboratorului...de vină a fost 

presiunea! 

A fost o excursie foarte frumoasă. O voi ţine minte toată viaţa, deoarece am învăţat lucruri foarte 

interesante şi am petrecut timp cu prietenii.    

 Mara Ciubucă, clasa a VIII-a A 

Excursie 

Încântaţi, mulţumiţi 

Cunoscând, experimentând, învăţând 

Am aflat lucruri minunate 

FACULTATEA DE CHIMIE 

Adrian Stoica, clasa a VI a C 

Reportaj de …excursionist  
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Câteva descoperiri științifice importante din perioada 2008-2015 
 

 

 

Goliat-primul satelit românesc în spațiu… 
 

 

 Experţii români au muncit foarte mult la 

primul satelit al ţării lor, pe care l-au lansat deja în 

spaţiu. Goliat, cum a fost denumit nanosatelitul, are 

formă de cub şi o greutate de 1062 de grame.  Goliat a 

trimis în timpul unei transmisiuni de numai 9 minute, 

mai multe imagini realizate deasupra pământului cu 

ajutorul unei balize acordate pe o frecvenţă de emisie 

Fotografiile de înaltă calitate, le-a transmis pe pământ cu o 

viteză de 114 Kbps. Satelitul a fost prevăzut să activeze 

pentru o durată lungă de timp, astfel că are instalate la 

exterior panouri solare, de la care se va alimenta cu 

energie. De la sol, informațiile emise de satelit sunt 

recepționate de două stații special echipate, care sunt 

instalate în Bucureşti şi Cluj-Napoca. Agenţia Spaţială 

Română a anunţat că satelitul a transmis  primele 

informaţii de când se afla în spaţiu pe data de 20 februarie 

2012, adică la 7 zile de la lansare. Satelitul GOLIAT a fost 

lansat pe 13 februarie de CENTRUL SPAȚIAL GUYANA 

cu racheta europeană Vega. Alături de satelitul român, în 

spaţiu au mai fost lansaţi Lares şi Almasat, sateliţi ai 

Agenţiei Spaţiale Italiene.  

 

Misiunea Rosetta… 

 Imaginile transmise de sonda Rosetta, care a 

reuşit să se plaseze pe orbită în jurul cometei 67 P/ 

Ciuriumov - Gherasimenko aflată la 500 milioane de 

kilometri de Terra, au sporit deja enorm cunoştinţele 

noastre despre comete  şi ne-au arătat că aceste corpuri 

cereşti sunt, în multe privinţe, altfel decât credeam. 

 Recent, datorită acestei misiuni, am aflat că, 

împotriva unei opinii ştiinţifice larg răspândite, apa de pe 

Terra nu provine din comete. 

 Încununând excepţionalele realizări din cadrul 

acestei misiuni, robotul Philae a reuşit să asolizeze pe 

cometa 67 P şi, cu toate că lucrurile nu s-au desfăşurat 

chiar perfect şi landerul a rămas fără energie şi a intrat în 

hibernare foarte curând după asolizare, faptul în sine 

rămâne o realizare uriaşă în domeniul explorării spaţiale. 

 Analizele realizate cu ajutorul instrumentelor de 

la bordul său au dus la detectarea de compuşi 

organici similari celor implicaţi în apariţia materiei vii pe 

Terra, iar oamenii de ştiinţă sunt încrezători că, la vară 

robotul şi-ar putea relua funcţionarea şi ar putea transmite 

şi alte date extrem de valoroase, care vor îmbogăţi 

considerabil volumul cunoştinţelor noastre despre comete, 

despre formarea şi evoluţia sistemului nostru solar şi 

despre Univers în general.  

 

Dezvoltarea sateliţilor ieftini 

 Deşi cunoscuţi de peste un deceniu, minisateliţii 

Cube Sats - de forma unor cuburi cu latura de numai 10 cm 

- au luat avânt cu adevărat abia înanul 2014, când au 

început să aducă servicii importante ştiinţei. În anul 2014 

au fost lansaţi în spaţiu peste 75 de asemenea sateliţi 

miniaturali, care contribuie la proiecte precum: crearea 

unor noi metode imagistice pentru studierea planetei, 

cercetarea modului în care plantele percep gravitaţia, 

Tehnologie şi contemporaneintate… 

http://www.descopera.ro/dnews/13564939-robotul-philae-a-incetat-sa-comunice-dupa-o-misiune-istorica
http://www.descopera.ro/dnews/13564939-robotul-philae-a-incetat-sa-comunice-dupa-o-misiune-istorica
http://www.descopera.ro/dnews/13593599-robotul-philae-a-detectat-molecule-organice-pe-baza-de-carbon-pe-cometa-ciuriumov-gherasimenko
http://www.descopera.ro/dnews/13593599-robotul-philae-a-detectat-molecule-organice-pe-baza-de-carbon-pe-cometa-ciuriumov-gherasimenko
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testarea unor noi tehnologii pentru smartphone-uri sau 

pentru sateliţii de comunicaţii. Aceste roiuri de sateliţi vor 

putea într-o zi, speră oamenii de ştiinţă, să patruleze prin 

spaţiul cosmic din apropierea Pământului, monitorizând 

constant mediul planetei, cu costuri mici şi eficienţă foarte 

mare.  

 Roboţi care lucrează în colaborare… 

 Mai multe proiecte în acest domeniu de cercetare 

dau cercetătorilor speranţa că, într-o bună zi, roiuri de 

roboţi capabili să lucreze coordonat vor putea opera în 

grup, îndeplinind diferite sarcini care necesită azi 

implicarea unor echipe de oameni şi realizând chiar 

intervenţii deosebit de pretenţioase, precum întreţinerea şi 

repararea unor instalaţii din spaţiu. 

 Printre proiecte se numără: 

 roiuri de roboţi miniaturali, inspiraţi din coloniile 

de termite şi care pot, fără control uman, să 

construiască structuri simple. 

 grupuri de mii de roboţei de mărimea unor 

monede care se pot poziţiona singuri pentru a 

forma litere, pătrate etc. 

 un grup de 10 quadcoptere (drone cu câte 4 elice)  

  

 capabile să-şi transmit coordonatele de localizare, 

prin  radio, de la unul la altul, să-şi modifice 

traseul pentru a evita coliziunile şi să zboare în 

formaţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manipularea amintirilor cu ajutorul 

fasciculelor luminoase… 

  Optogenetica – aşa se numeşte acest nou 

şi extrem de incitant câmp de cercetare – presupune  

utilizarea unor virusuri pentru a introduce în neuroni (în 

neuronii de şoarece, în cazul de faţă), molecule foto 

sensibile; activate de lumină, acestea pot să modifice 

activitatea creierului. 

Activând aceste molecule cu ajutorul unor fascicule de 

lumină, cercetătorii au putut şterge din memoria şoarecilor 

anumite informaţii şi implanta altele noi (şi false – amintiri 

ale unor lucruri care nu se întâmplaseră) şi au putut 

transforma contextual emoţional al amintirilor, dintr-unul 

negativ într-unul pozitiv. 

Controversate, desigur, din teama oamenilor de orice lucru 

ce presupune manipularea activităţii creierului, aceste 

cercetări ar putea să fie totuşi folosite în scopuri bune; de 

exemplu, ar permite medicilor să  controleze 

comportamentul pacienţilor, pentru a-i ajuta pe cei ce 

suferă de tulburări precum depresia sau schizophrenia sau 

chiar pentru a atenua durerile şi a reda capacitatea de 

mişcare celor cu leziuni ale măduvei spinării. 

Tehnologie şi contemporaneintate… 

Bibliografie: www.stiinta.ro 

Webgrafie: Laura Howel, Enciclopedia Științifică 

Ilustrată, editura Aquila, 2005 

 

 

 Mișca Matei, clasa a VII-a B & prof. MirelaMisca 

http://www.descopera.ro/dnews/13162183-reusita-extraordinara-amintirile-dureroase-pot-fi-modificate-si-transformate-in-emotii-pozitive
http://www.descopera.ro/dnews/13162183-reusita-extraordinara-amintirile-dureroase-pot-fi-modificate-si-transformate-in-emotii-pozitive
http://www.stiinta.ro/
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Localizare: 
 

 Aria naturală se află în extremitatea sud-vestică a 

județului Hunedoara (la limita de graniță cu județele Ca-

raș-Severin și Mehedinți, în nordul Parcului Național 

Domogled - Valea Cernei), pe teritoriile administrative ale 

comunelor: Pui, Râu de Mori, Sălașu de Sus și pe cel al 

orașului Uricani), lângă drumul național DN 66 A care 

leagă orașul Petroșani de drumul național DN 67 D, pe 

Valea Cernei. 

 

Descriere: 
  

 Parcul Național Retezat s-a înființat în anul 1935 

la inițiativa profesorului Alexandru Borza, fondatorul Grădi-

nii Botanice din Cluj-Napoca și Emil Racoviță. În prezent parcul are statut de arie naturală protejată de in-

teres național și internațional, fiind recunoscut ca Rezervație a Biosferei din anul 1979. Prin constituirea 

Parcului Național Retezat se urmărește protecția și conservarea unor eșantioane reprezentative pentru spa-

țiul biogeografic național, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico-geografic, 

floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic și peisagistic. 

 Parcul Național Retezat – Rezervație a Biosferei se află în partea de vest a Carpaților Meridionali, cu-

prinzând o suprafață de 38.138 ha din Masivul Retezat-Godeanu. 

În interiorul său există douăzeci de vârfuri de peste 2000 m și peste 80 de lacuri glaciare, între care Lacul 

Bucura, care este cel mai mare lac glaciar din țară. 

 Retezatul prezintă o arie natural montană cu o gamă floristică și faunistică diversă, exprimată atât la 

nivel de specii cât și la nivel de ecosisteme terestre, acesta adăpostind aproape 1.190 specii de plante super-

ioare, 90 taxoni endemici, 130 de plante rare sau vulnerabile, 50 specii mamifere, 168 specii de păsări, 9 

specii de reptile, 5 specii amfibieni 

 

De ce merită să fie protejat? 
 

 pentru că este un loc unde natura a avut mai puţin de suferit 

din cauza intervenţiei oamenilor;   

 pentru că aici pot fi găsite 1190 de specii de plante- peste o 

treime din speciile de plante din România; 

 pentru că aici există 90 de specii de plante endemice, care nu 

mai pot fi văzute nicăieri; 

 pentru că multe plante rare sau aflate în pericol, încă mai pot 

fi admirate în Retezat;                            

 pentru că animalele îşi găsesc casă bună în  pădurile şi jnepeni-

şurile muntelui; 

 pentru că există un echilibru între carnivore  şi ierbivore, astfel încât în Retezat pot fi văzuţi urşi, lupi şi 

râşi, dar şi capre negre, cerbi, căprioare, mistreţi, iepuri şi multe alte vieţuitoare ; 

 pentru că 185 de specii de păsări trăiesc în Retezat; 
 

De ce este Retezatul un loc special? 

 fiindcă... are ,, 80 de ochi albaştri,,- cele 80 de lacuri şi tăuri în care se oglindeşte albastrul cerului; 

 fiindcă... cel mai întins lac glaciar din România- lacul Bucura- se găseşte în mijlocul Retezatului; 

 fiindcă... şi cel mai adânc lac glaciar din România- lacul Zănoaga- se găseşte tot în Retezat; 

 fiindcă... sunt peste 20 de vârfuri mai înalte de 2000 de metri; 

 fiindcă... este locul care te provoacă să descifrezi misterul care  învăluie vârful Gugu sau să desluşeşti de 

unde vine “aerul” straniu al Tăului dintre Brazi; 

 fiindcă... e ciudat ca în acelaşi masiv să găseşti un relief tipic glaciar, cu văi, lacuri şi circuri glaciare, dar şi 

calcare împânzite de chei, peşteri şi avene; 

 fiindcă... locul este izvorul multor legende şi poveşti fascinante  despre flăcăi viteji, domniţe suave, haiduci 

cu milă faţă de cei oropsiţi, zmei înaripaţi şi ... dinozauri pitici. 

Din tainele naturii… 

Leontopodium alpinum, floare de colţ 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Cara%C8%99-Severin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Cara%C8%99-Severin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Mehedin%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Parcul_Na%C8%9Bional_Domogled_-_Valea_Cernei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Parcul_Na%C8%9Bional_Domogled_-_Valea_Cernei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Pui,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_R%C3%A2u_de_Mori,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_S%C4%83la%C8%99u_de_Sus,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Uricani
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN66A
https://ro.wikipedia.org/wiki/Petro%C8%99ani
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN67D
https://ro.wikipedia.org/wiki/1935
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Borza
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gr%C4%83dina_Botanic%C4%83_din_Cluj-Napoca
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gr%C4%83dina_Botanic%C4%83_din_Cluj-Napoca
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cluj-Napoca
https://ro.wikipedia.org/wiki/Emil_Racovi%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/1979
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hectar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grupa_muntoas%C4%83_Retezat-Godeanu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lacul_Bucura
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lacul_Bucura
https://ro.wikipedia.org/wiki/Specie_%28biologie%29
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ecosistem_terestru
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Floră: 
 Arbori și arbuști 

Conifere cu specii de: pin (Pinus sylvestris), brad (Abies alba), larice (Larix decidua), zâmbru (Pinus cembra), tisă 

(Taxus baccata), molid (Picea abies). 

Specii de foioase cu arboret de: gorun (Quercus petraea), (Quercus robur), fag (Fagus sylvatica), carpen (Carpinus 

betulus), paltin de munte (Acer pseudoplatanus), tei (Tilia cordata), frasin (Fraxinus excelsior), ulm (Ulmus glabra), 

arțar (Acer platanoides), jugastru (Acer campestre), mesteacăn (Betula pendula), arin de munte (Alnus viridis), arin 

negru (Alnus glutinosa), salcie albă (Salix alba). 

 Flori și ierburi 
La nivelul ierburilor diversitatea floristică este reprezentată de mai specii și subspecii de plante, dintre care unele prote-

jate prin lege sau endemice pentru această zonă a țării. 

Specii floristice: bujorul de munte (Rhododendron myrtifolium), floarea-de-colț (Leontopodium alpinum Cass.), ghințu-

ra galbenă (Gentiana lutea), talpa ursului (Heracleum palmatum), 

angelica (Angelica archangelica), albăstreaua de munte (Centaurea 

pinnatifida), clopoțelul de munte (Campanula patulassp. abietina), 

garofița (din speciile: Dianthus glacialis ssp. gelidus, Dianthus 

tenuifolius, Dianthus henteri), șofranul (Crocus banaticus), orhideea 

(cu specii de: Pseudorchis albida, Pseudorchis  frivaldii, Dactylorhiza 

cordigera), pufulița (Epilobium alsinifolium), sisinelul de munte 

(Pulsatilla alba), crinul de pădure (Lilium carniolicum ssp. jankae), 

credeii de munte (Luzula sudetica), crușățeaua (Barbarea vulgaris), 

ghințura punctată (Gentiana punctata), pătlăgina (Plantago 

gentianoides), macul de munte (Papaver alpinumssp. corona-sancti-

stephani), daria de munte (Pedicularis baumgartenii), rogozurile (din 

speciile: Juncus filiformis, Carexpauci flora, Carex rostrata, Carex 

echinata, Carex dacica). 
 

Faună: 
 Mamifere 

Specii de mamifere: ursul carpatin (Ursus arctos), lupul (Canis lupus), râsul (Lynx lynx), mistrețul (Sus scrofa), capra 

neagră (Rupicapra rupicapra), cerbul (Cervus elaphus), căprioara (Capreolus capreolus), pisica sălbatică (Felis 

silvestris), jderul de copac (Martes martes), vulpea (Vulpes vulpes), liliacul comun (Myotis myotis), liliacul de apă 

(Myotis daubentonii), liliacul mare cu potcoavă (Rhinolophus ferrumequinum), liliacul mic cu potcoavă (Rhinolophus 

hipposideros), liliacul cu urechi late (Barbastella barbastellus), liliacul cu urechi de șoarece (Myotis blythii), pârșul cu 

coada stufoasă (Dryomys nitedula), pârșul de stejar (Eliomys quercinus), pârșul de alun (Muscardinus avellanarius), 

chițcanul pitic (Sorex minutus), șoarecele pitic (Micromys minutus), chițcanul de pădure (Sorex araneus), chițcanul de 

munte (Sorex alpinus). 

 Amfibieni și reptile 
Ivorașul-cu-burta-galbenă (Bombinavariegata), brotacul verde de copac (Hyla arborea), broasca-roșie-de-pădure (Rana 

dalmatina), broasca-roșie-de-munte (Rana temporaria), salamandra de foc (Salamandra salamandra), tritonul de munte 

(Triturus alpestris), tritonul comun transilvănean (Triturus vulgaris), șopârla de câmp (Lacerta agilis), gușterul 

(Lacerta viridis), șarpele de alun (Coronella austriaca), șarpele lui Esculap (Elaphe longissima), vipera cu corn (Vipera 

ammodytes), șarpele orb (Anguis fragilis), năpârcă (Natrix natrix), vipera (Vipera berus)
]
. 

 Păsări 
Specii de păsări protejate semnalate în arealul parcului: cocoșul de munte (Tetrao urogallus), potârnichea de tundră 

(Aegolius funereus), pescărușul albastru (Alcedo atthis), acvila de munte (Aquila chrysaetos), acvila-țipătoare-mică 

(Aquila pomarina), cocoșul de mesteacăn (Tetrao tetrix), caprimulgul (Caprimulgus europaeus), barza neagră (Ciconia 

nigra), șerparul (Circaetus gallicus), cristeii de câmp (Crex crex), ciocănitoarea cu spate alb (Dendrocopos leucotos), 

ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), ciocănitoarea de stejar (Dendrocopos medius), ciocănitoarea de munte 

(Picoides tridactylus), ciocănitoarea verzuie (Picus canus), șoimul călător (Falco peregrinus), muscarul (Ficedula 

parva), muscarul-gulerat (Ficedula albicollis), ciuvica (Glaucidium passerinum), sfrânciocul roșiatic (Lanius collurio) 

sau viesparul (Pernis apivorus). 

 

Webgrafie: 

www.wikipedia.org 

www.retezat.ro (site-ul oficial al Parcului Naţional Retezat)       

           prof. Dana Moraru 

Din tainele naturii… 

Gentiana lutea, ghinţura galbenă 
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Pin_%28arbore%29
https://ro.wikipedia.org/wiki/Brad
https://ro.wikipedia.org/wiki/Larix_decidua
https://ro.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A2mbru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Taxus_baccata
https://ro.wikipedia.org/wiki/Molid
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83dure_de_foioase
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gorun
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fag
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carpen
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paltin_de_munte
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Frasin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ulm_%28botanic%C4%83%29
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ar%C8%9Bar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jugastru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mesteac%C4%83n
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Salcie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Endemism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%A2rdar
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Ghin%C8%9Bur%C4%83_galben%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ghin%C8%9Bur%C4%83_galben%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Angelic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alb%C4%83streaua_de_munte
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sisinel_de_munte
https://ro.wikipedia.org/wiki/Urs_brun
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lup
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2s_%28animal%29
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mistre%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Capr%C4%83_neagr%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Capr%C4%83_neagr%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cerb
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83prioar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pisic%C4%83_s%C4%83lbatic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vulpe
https://ro.wikipedia.org/wiki/Salamandra_de_foc
https://ro.wikipedia.org/wiki/N%C4%83p%C3%A2rc%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Coco%C8%99ul_de_munte
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pesc%C4%83ru%C8%99_albastru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Acvila_de_munte
https://ro.wikipedia.org/wiki/Barz%C4%83_neagr%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98erpar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cioc%C4%83nitoarea_verzuie
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98oim_c%C4%83l%C4%83tor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sfr%C3%A2ncioc_ro%C8%99iatic
http://www.wikipedia.org/
http://www.retezat.ro/
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Scopul proiectului: 

Creşterea gradului de implicare directă şi responsabilă a elevilor din  Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa  

şi şcolile partenere într-o serie de  activităţi din sfera ecologică. 

 

 

Gala Premiilor pentru un Mediu Curat evidenţiază în 

fiecare an noi iniţiative, proiecte şi experienţe 

relevante în domeniul protecției mediului, conservării 

resurselor planetei şi prevenirea risipei acestora, 

dezvoltate de companii, instituţii de învăţământ, 

instituţii publice şi organizaţii non-guvernamentale.  

ECOTIC împreună cu partenerii premiază în fiecare 

an cele mai bune proiecte şi exemple de bune practici 

destinate îmbunătăţirii condiţiilor de mediu în cadrul 

comunităţilor locale, precum şi programele de 

responsabilizare socială dezvoltate de companii, 

instituţii publice, instituţii de învăţământ şi organizaţii 

nonguvernamentale. Gala Premiilor pentru un Mediu Curat este un proiect de tradiţie al ECOTIC, organizat pentru 

prima dată în 2009, alături de partenerii Galei, producători, retaileri, organizaţii verzi, instituţii publice şi de 

învătământ, sub umbrela Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi al Agenţiei Naţionale Pentru Protecţia Mediului.  

În perioada 26 noiembrie – 03 decembrie 2015, un juriu de specialitate a jurizat proiectele înscrise pe cele 4 categorii, 

între 04 – 09 decembrie fiind anunţaţi public câştigătorii celei de-a VII-a  ediţii a campaniei „Galei Premiilor Pentru Un 

Mediu Curat” - premiaţi pe 11 decembrie, la Bucureşti. 

Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița a fost apreciată  cu Marele 

Premiu  pentru instituții de învățământ, ediția 2015. 

Marele Premiu pentru ONG a ajuns la Asociația Greenitiative 

(pentru Platforma Școli verzi – Advocacy, eco educație și susținere 

pentru școli sustenabile – Mogoşoaia), Marele Premiu pentru 

Instituții Publice a fost adjudecat de Agenția pentru Protecția 

Mediului Prahova ( Proiect-concurs de educaţie ecologică pentru 

elevi prahoveni „Gândeşte Verde, Gândeşte curat!”), iar Marele 

Premiu pentru Companii a fost cucerit de PROCREDIT BANK SA.  

 

Coordonator proiect, prof. Dana Moraru  

Proiecte de azi, pentru mâine…  

ECOeficient. Pledoarie pentru ecologie şi ştiinţe 
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De 1 Decembrie, fii 

"ECOTRADIŢIONAL"!  
 

Cu ocazia zilei de 1 Decembrie, curtea Școlii 

Gimnaziale Nr. 1, Bistrița s-a transformat într-un veritabil 

spectacol de lumină, culoare, miresme, tradiții și patriotism. 

Evenimentul, respectiv întâlnirea elevilor, profesorilor și 

părinților de la școlile din Bistrița-Năsăud, cu ocazia zilei de 1 

Decembrie, Ziua Națională a României face parte dintr-o serie 

de activități ale unui proiect transdisciplinar care se numește 

ECO.RO - Pledoarie pentru recunoașterea valorilor Eco 

tradiționale. Activitatea s-a  numit Ecotradiții.RO.  A fost  un târg 

de produse alimentare care dorește să promoveze alimentele tradiționale românești, foarte valoroase pentru că sunt ECO, 

fără aditivi, conservanți și coloranți, realizate după rețetele vechi ale bunicii. Totodată, participanții, elevi, profesori, 

părinți și bunici au îmbrăcat frumoasele costume populare tradiționale. 

Deschiderea s-a făcut cu intonarea imnului național al țării, a urmat apoi un program artistic cu cântece 

patriotice, jocuri populare, în timp ce o echipă alcătuită din experți a jurizat fiecare stand. Juriul a avut o misiune foarte 

grea deoarece toate standurile au fost foarte bine organizate, amenajate, 

produsele au fost autentice, de post sau de dulce. Părinții și elevii 

s-au implicat cu multă dăruire, emoție și atitudine patriotică. 

Sincer, am fost foarte emoționată să particip la acest eveniment 

alături de fiica și nepoata mea, toate trei am gătit tradițional și am 

îmbrăcat cu mare drag și respect costumul popular. La eveniment 

au participat toți elevii școlii noastre, dar și elevi ai altor școli din 

județ: 

 Școala Gimnazială Nr. 4   Bistrița 

Școala Gimnazială ,,A. Iancu,, Bistrița 

Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare,, Bistrița 

Școala Gimnazială ,,L. Blaga,, Bistrița 

Școala Gimnazială Nr. 7  Bistrița 

Școala Gimnazială Josenii Bârgăului 

Școala Gimnazială Șieu Măgheruș 

Liceul Teoretic ,,C. R. Vivu,, Teaca 

Lider al echipei de proiect a fost doamna profesoară Dana 

Moraru, alături de echipa managerială a școlii, director. prof. Mia 

Șigovan, director  adjunct, prof. Ancuța Mihaiu, consilier 

programe educative, prof. Anamaria Tofan precum și profesoara 

de istorie, Monica Orban. Alături de această echipă au fost trup și 

suflet toți dascălii școlii. Am fost îngrijorați din cauza timpului 

nefavorabil, dar ploaia s-a oprit, soarele a răsărit și a umplut de 

lumină curtea școlii, dovadă că și acolo sus, cineva iubește GENE 

1! 

Hora Unirii care s-a încins la finalul activității (din care 

am filmat un fragment de la etajul II, din laboratorul de fizică, pe 

care l-am postat pe facebook și a fost preluat de foarte multe 

persoane, unele din străinătate) a fost extrem de emoționantă, 

parcă toată ROMÂNIA era în curtea școlii noastre!!!!!!!!!!!! 

Felicitări tuturor participanților la târgul ECOtradiții din 

cadrul proiectului ECO.RO - Pledoarie pentru recunoașterea valorilor 

Eco din Romania. Fiecare elev, profesor sau părinte a adus plus valoare acestei activități, drept pentru care vă mulțumim!

                                                                                  prof. Maria POP 

Proiecte de azi pentru mâine…  

 
ECO.RO -Pledoarie pentru recunoşterea valorilor Eco din România 
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Evaluare sumativă, rândul I 

Biologie, clasa a VII- a  

Ochiul  
Citiți cu atenție și rezolvați sarcinile de lucru! 

Timp de lucru 30 de minute. Se acordă 1p din oficiu. 
 

I. Alegeți răspunsul corect! 2p  
1. Hipermetropia: 
a) Are ca efect vederea neclară a obiectelor apropiate; 
b) Este cauzată de un diametru al globului ocular mai lung decât normal; 
c) Se corectează cu lentile biconcave; 
2. În timpul acomodării pentru vederea obiectelor situate la o distanță de cca 5m: 
a) Cristalinul se bombează; 
b) Pupila se micșorează; 
c) Cristalinul se aplatizează; 
3. Celulele cu bastonaș au un prag de sensibilitate scăzut, deci sunt respondabile 

de vederea: 
a) nocturnă; 
b) diurnă; 
c) colorată; 
4. Coroida: 
a) Este învelișul extern al globului ocular; 
b) Este bine vascularizată și are rol de hrănire a globului ocular; 
c) Este groasă, albă sidefie și are rol de protecție;  

 
II. Identificați propozițiile adevărate și pe cele false! Pe cele false corectați-le!  2 p 

1. Când ochiul privește obiecte apropiate, cristalinul se aplatizează; 
2. Retina este învelișul profund al globului ocular; 
3. Miopia se corectează cu lentile biconvexe; 
4. Prezbitismul este cauzat de pierderea elasticității cristalinului; 

 
 

III. Completați spațiile libere! 2.5p 
Astigmatismul se corectează cu lentile ................................................. . 
Umoarea apoasă se găsește ....................................................................................... . 
Cecitate înseamnă .................................................. . 
Lumina suferă în drumul ei spre retină ...................................... ............................. . 
Primul mediu transparent pe care îl traversează lumina este ...................................................... . 
Imaginea care se formează pe retină este  ..............................................., ...................................... și ....................................... . 
Sclerotica este tunica .......................... a globului ocular. 
Pupila este situată central în  ............................... . 
 
IV. Identificați structurile anatomice indicate de numere. 2.5p 

 

 

Barem de corectare: 

 
I.           4 x 0.5 = 2p; 1a, 2c, 3a, 4b; 
II.  (4 x 0.25 p pentru identificarea enunțurilor adevărate și 

false)  +      (2 x 0.5p pentru corectarea enunțurilor false) 
= 2 p; 1F, 2F, 3A, 4A; 

III. 10  x  0.25 p = 2.5 p; 
 
Astigmatismul se corectează cu lenetile CILINDRICE. 
Umoarea apoasă se găsește DE O PARTE ȘI CEALALTĂ A IRISULUI . 
Cecitate înseamnă ORBIRE. 
Lumina suferă în drumul ei spre retină 3 REFRACȚII . 
Primul mediu transparent pe care îl traversează lumina este 
CORNEEA. 

 
Imaginea care se formează pe retină este  MICĂ, RĂSTURNATĂ ȘI 
REALĂ. 
Sclerotica este tunica EXTERNĂ a globului ocular. 
Pupila este situată central în  IRIS. 

IV.  
V. IV.          10 x 0.25 p = 2.5 p 

1. COROIDĂ 
2. NERV OPTIC 
3. CRISTALIN 
4. CORNEE 
5. MUȘCHI AL GLOBULUI OCULAR 
6. IRIS 
7. RETINĂ 
8. SCLEROTICĂ 
9. PUPILĂ 
10.UMOARE STICLOASĂ 

prof. Dana Elena  Moraru 

Didactica ştiinţelor… 
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De ce o disciplină numită  Matematică şi explorarea mediului ? 

 Trăim într-o continuă tranziţie şi trebuie să ne adaptăm  
la situaţii noi. Capacitatea de adaptare rapidă se construieşte încă  

din primii ani de viaţă. Această construcţie începe în familie, se continuă şi 

este consolidată în şcoală, ca mediu formal de educaţie, apoi se perma-

nentizează prin autoeducaţie pe tot parcursul vieţii. De aceea, stimularea 

dorinţei de informare şi aplicare a cunoştinţelor dobândite, formarea şi 

dezvoltarea încrederii în forţele proprii sunt doar câteva dintre motivele care 

justifică necesitatea abordării integrate a curriculum-ului. 

Ce putem face pentru a transforma şcoala într-un mediu cât mai 

prietenos pentru micul şcolar din clasa pregătitoare?! 

Abordarea în manieră integrată a conceptelor matematice conduce la 

o facilitare a învăţării prin corelarea teoriei cu aspectele din mediul înconjurător. Matematica şi cunoaşterea mediului au 

o multitudine de aspecte  comune,  iar  studierea  acestor  două  discipline  într-un  program  logic,  coerent  asigură 

premisele învăţării logice a continuţurilor care trebuie abordate. Elevul este adus în situaţia de a-şi adresa întrebări şi de 

a găsi răspunsuri la problemele întâlnite în viaţa cotidiană. La această vârstă nevoia de a face apel la concret este vitală 

pentru buna înţelegere a conceptelor ştiinţifice. Integrarea celor două discipline va uşura procesul de asimilare şi va 

forma competenţele cheie necesare parcurgerii traseului educaţional. 

Predarea integrată a conţinuturilor prevăzute în aria curriculară Matematică şi explorarea mediului  facili-

tează contextualizarea şi aplicarea cunoştinţelor în diferite situaţii de viaţă, oferind o perspectivă unitară asupra celor 

studiate şi există posibilitatea organizării conţinuturilor învăţării într-o imagine unitară. 

Metodele utilizate în procesul de predare-învăţare vor fi predominant active, focalizate pe elev, specifice învăţării prin 

acţiune, astfel încât obiectivele propuse să poată fi realizate într-un context cât mai atractiv, elevul fiind pus în situaţia 

de a se implica activ în propria lui formare. 

Bibliografie:  

Ackerman, D., Perkins, D.N., (1989), Integrating Thinking and Learning Skills Across the Curriculum in Hayes 

Jacobs, Heidi (ed.). Interdisciplinary Curriculum: Design and Implementation, Association for Supervision and 

Curriculum Development 

prof. Monia TODEA 

 

Consideraţii teoretice despre ….EVALUAREA SUMATIVĂ 
 
FUNCŢIILE EVALUĂRII: 

• Funcţia de control - cu rol de feed-back; 

• Funcţia de predicţie -  de prognoză şi orientare; 

• Funcţia de reglare a sistemului  - de ameliorare şi 

optimizare;  

• Funcţia de clarificare şi selecţie – de competiţie, 

ierarhizare şi clasificare în cadrul unui grup; 

• Funcţia social-economică – care evidenţiază eficienţa 

învăţământului şi influenţează deciziile privind perfecţi-

onarea învăţământului; 

•  Funcţia educativă – menită să stimuleze studiul conti-

nuu, pentru perfecţionare. 

 

După momentul în care se realizează evaluarea: 

• Iniţială (diagnostică, predictivă) 

• Continuă (formativă, de progres, permanentă) 

• Sumativă (cumulativă, globală, de bilanţ) 

 

EVALUAREA SUMATIVĂ: 

• se aplică la finele unei secvenţe de instruire (sfârşit de semestru, 

an şcolar, grup de lecţii, temă, capitol); 

•  În acest moment evaluarea este normativă, nu mai există dreptul 

la eroare. 

•  Elevilor li se comunică criterii precise de evaluare în relaţie cu 

obiectivele anunţate. 

• Are ca obiectiv verificarea 

capacităţii de sinteză privind cu-

noaşterea întregii materii de studiu. 

 

AVANTAJELE EVALUĂRII PRIN 

TESTE: 

• Obiectivitate; 

• Verificarea unui număr mare de elevi 

într-un timp dat; 

• Posibilitatea comparării rezultatelor 

obţinute de toţi elevii; 

• Se poate realiza feed-back-ul la finele 

unei secvenţe de instruire sau la finele unui capitol; 

• Sunt avantajaţi elevii emotivi.  

 

DEZAVANTAJELE  EVALUĂRII  SCRISE: 

• Nu permite elucidarea unor erori din timpul evaluării; 

•  Nu pot fi introduse întrebări suplimentare; 

•  La testele grilă se pot ghici răspunsurile; 

• Se poate copia. 

În elaborarea testelor, profesorul va parcurge un sistem de 

operaţii: 

- Stabilirea obiectivelor şi conţinutului, structura logică a con-

ţinutului; 

- Formularea întrebărilor în raport cu obiectivele şi conţinutul; 

- Precizarea exerciţiilor şi a problemelor de rezolvat; 

- Fixarea punctajului pentru acestea. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Adrienne Naumescu - Cercetări şi direcţii cu privire la eva-

luare în didactica  ştiinţelor, în învăţământul preuniversitar – 

Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj- Napoca , 2006 

prof. Elena Cosma 

Didactica ştiinţelor…  
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Albinele 

 

 Albinele sunt insecte zburătoare, înrudite cu viespile 

şi cu furnicile. Ele sunt nişte insecte incredibile, cu  o 

viaţă socială complexă, care continuă să surprindă 

oamenii de ştiinţă. Totodată, ele sunt singurele insecte de 

pe glob care asigură hrană pentru om. 

 Albinele polenizează plantele şi produc miere şi 

ceară. Într-un stup locuieşte un singur roi de albine. 

Roiul este alcătuit din trei tipuri de albine: regina 

(matca), lucrătoarele şi trântorii. 

 MATCA. Depune până la 200.000 ouă anual în 

celulele de ceară. Ele eclozează în trei zile, iar larvele 

sunt hrănite de lucrătoare cu polen şi nectar. Viitoarele 

regine sunt hrănite special cu lăptişor de matcă. Trăieşte 

între 3 şi 5 ani, şi este singura care depune ouă. 

 Când stupul devine prea aglomerat, albinele decid să 

mai creeze o regină.  Lucrătoarele construiesc  un fagure 

cu  20 de celule hexagonale mai mari, adânci de 25 de 

mm. Aici regina va depune ouă fertilizate. Larvele-regină 

sunt hrănite de albine cu lăptişor de matcă. La 9 zile, 

celulele cu larvă sunt acoperite cu un strat de ceară. 

  Între timp regina veche împreună cu o parte din roi, 

părăseşte stupul actual şi pleacă în căutarea altuia, unde 

să înceapă o nouă colonie. 

 TRÂNTORII.  Sunt în număr de câteva sute într-un 

singur stup. După împerechere, mor. Se hrănesc cu polen 

şi miere, furnizate de albinele lucrătoare. Nu au ac cu 

care să înțepe. 

 ALBINE LUCRĂTOARE. Într-o singură expediţie, 

o albină vizitează 50-100 de flori. Pe durata vieţii o 

albină produce 1/12 linguriţe de miere. Numai albinele  

lucrătoare pot face miere. Cele care o fac au un stomac 

special “de miere”, în care păstrează nectarul. În stup, 

albinele lucrătoare amestecă nectarul saliva lor. Acest 

amestec este aşezat în faguri. Când se usucă, devine 

miere. 

O albină lucrătoare nu trăieşte mai mult de 6 

săptămâni, respectiv 6 luni, când prind sezonul rece. 

În sălbăticie, albinele îşi construiesc stupul în scorburi 

sau în peşteri. Apicultorii le construiesc stupi din lemn. 

În stup se găsesc fagurii din material cerat, alcătuiţi din 

celule de formă hexagonală. Un stup poate rezista mai 

mult de 50 de ani.                     

Albinele trăiesc pe Terra de câteva milioane de ani şi 

sunt vegetariene. 

 Culoarea albinelor diferă, de la negru cu gri, la 

galben deschis cu roşu. 

  Albinele sunt răspândite pe întreg Pământul cu 

excepţia Antarticii, cunoscându-se până astăzi peste 

20.000 de specii. Sunt insecte himenoptere.  

Dintre toate insectele, albinele sunt printre puţinele 

despre care s-ar putea spune că au fost “domesticite” şi 

de pe urma cărora omul trage foloase însemnate. 

 Aceste vietăţi harnice, care trăiesc în comunităţi bine 

organizate, sunt cunoscute încă din antichitate ca 

furnizori de miere, ceară şi alte substanţe folositoare.  

Cercetătorii au descoperit că albinele sunt un fel de 

genii ale matematicii, fiind capabile să calculeze 

distanţe şi unghiuri, raportându-se la poziţia Soarelui şi 

la circumferinţa Pământului. Da, albinele ştiu că 

Pământul este rotund. 

 Albert Einstein ar fi prezis că dacă albinele ar 

dispărea brusc, din diverse cauze, omenirea ar mai 

supravieţui pentru doar încă 4 ani. Nu se ştie încă de ce, 

dar se crede că albinele ar dispărea din diverse şi 

numeroase cauze: de la încălzirea globală, folosirea 

insecticidelor în agricultură, radiaţiile provenite de la 

reţelele de telefonie mobilă, câmpul electromagnetic al 

Pământului, la infectarea cu paraziţi. 
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Mierea (din latină melem; în greacă μελιττα înseamnă 

„albină”) este un produs apicol obținut prin transformarea 

și prelucrarea nectarului de către albine și depozitat în 

celulele fagurilor pentru a constitui hrana populației din 

stup. Obținerea mierii este scopul principal al apiculturii 

din prezent și din trecut. 

Mierea este un aliment cu gust dulce și parfumat, 

cu aspect semifluid, vâscos sau cristalizat și culoare spe-

cifică, având un conținut mare de zaharuri și substanțe 

minerale, vitamine, enzime, acizi organici. 

Mierea de nectar are culoarea galbenă. Mierea 

strânsă la începutul primăverii are o culoare de un galben 

viu, până la portocaliu. Cu timpul, mierea își pierde cu-

loarea inițială, de obicei se închide la culoare, iar în tim-

pul cristalizării se deschide. 

 

Compoziţía chimică a mierii 
 

 Constituenții majori ai mierii sunt apa și substanțele zaharoase, care reprezintă 99% din miere. 

 În mod normal, mierea recoltată, prelucrată și conservată în condiții bune are umiditatea între 17-18%. Necta-

rul adus în stup are un conținut mare de apă (peste 50%), dar căpăcirea se face numai după ce umiditatea este de maxim 

20%, procentul de apă din miere fiind invers proporțional cu gradul de umplere al fagurilor. Umiditatea atmosferică 

ridicată determină creșterea umidității din stup, cât și o umiditate ridicată a mierii, datorită proprietăților higroscopice 

ale acesteia. 

 Principalele elemente minerale din miere sunt: sodiu, potasiu, fosfor, magneziu, cupru, aluminiu, mangan, fier, 

clor, sulf, siliciu, cât și unele microelemente: beriliu, galiu, vanadiu, zirconiu, titan, nichel, staniu, plumb, argint. 

Vitaminele: Mierea de albine este valoroasă și prin conținutul său în vitamine, care provin în exclusivitate din polenul 

și nectarul plantelor. 

Utilizările  terapeutice  ale  mierii 

Mierea poate fi folosită în diverse scopuri:  

- accelerarea vindecării cauzată de leziuni tisulare;  

- amestecul în cantități egale de suc de ghimbir și miere este un bun expectorant;  

- mierea ajută la tratarea răcelilor, tusei, durerilor în gât și secrețiilor nazale;  

- pentru tratarea astmului bronșic, se amestecă o jumătate de gram de praf de piper 

negru cu un amestec de miere și suc de ghimbir. Se va bea de câteva ori pe zi; 

- mierea poate calma și încuraja vindecarea rănilor din gură; 

- un bol de ovăz sau terci de ovăz cu o lingură de miere poate calma nervii;  

- este ideală pentru calmarea emoțiilor și a stresului pre-examen;  

- are efect hidratant și poate fi folosită pentru sănătatea pielii ca mască naturală revitalizantă;  

- consumul unor cantitati mici de miere, vă va face imuni la alergiile sezoniere la polen; 
- pentru îmbunătățirea vederii se amestecă miere cu suc de morcovi. Se va consuma cu o oră înainte de masă, dimineața;  

- pentru purificarea sângelui, se va amesteca un pahar de apă caldă cu una sau două lingurițe de miere și o linguriță de 

suc de lămâie. Preparatul se va bea zilnic, înainte de a merge la toaletă. Va reduce cantitatea de grăsimi din organism și 

va curăța intestinele;  

- mierea naturală determina o creștere mai mică a valorilor de zahăr din sânge decât zaharurile rafinate, mai ales în 

cazul persoanelor cu diabet zaharat de tip II. Puțină miere neprelucrată poate fi adaugată în băuturile bolnavilor de dia-

bet zaharat de tip II, atunci când apare pofta de alimente sau băuturi dulci; 

-ajută la asimilarea calciului în organism;  

- are efect antibacterian atât în diverse probleme interne cât și externe ale organismului.  

Bibliografie: 

Dr. M. Marin, ș.a.. Valoarea alimentară, dietetică și terapeutică a produselor apicole, Editura agro-silvică, București, 

1966 
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Dimitri Ivanovici Mendeleev 
1834-1907 

 Dimitri Mendeleev s-a născut la 27 ianuarie 1834 

în Tobolsk, Siberia, fiind ultimul dintre cei 14 copii ai lui Ivan Pavlovici 

Mendeleev și Mariei Mendeleeva. La vârsta de 14 ani, după moartea 

tatălui său, Mendeleev a urmat gimnaziul în Tobolsk. 

În 1849, familia Mendeleev, al cărei statut social și situație 

materială decăzuseră considerabil din cauza morții tatălui, se mută 

la Sankt Petersburg, unde tânărul de numai 16 ani intră la Institutul 

Pedagogic din Sankt Petersburg. După terminarea acestuia, în 1855, este 

diagnosticat cu tuberculoză, ceea ce determină mutarea sa în Peninsula 

Crimeea, într-o zonă recunoscută pentru valențele terapeutice ale aerului 

său sărat, esențial în tratamentul tuberculozei. Acolo, predă științe la 

gimnaziul local pentru un an. După completa sa însănătoșire, se 

reîntoarce total refăcut la Sankt Petersburg (în 1856). 

Între 1859 și 1861 a făcut cercetări asupra densității gazelor 

la Paris, și, mai apoi, a lucrat cu chimistul german Robert Bunsen și cu fizicianul Gustav Robert Kirchhoff la Heidelberg, 

făcând cercetări în domeniul chimiei. În 1863, după întoarcerea în Rusia, a devenit profesor de chimie la „Institutul 

Tehnologic” și la „Universitatea de Stat” din Sankt Petersburg. 

Pe 6 martie 1869, Mendeleev a prezentat Societății Ruse de Chimie o lucrare denumită „Dependența între 

proprietățile masei atomice a elementelor”, care propunea folosirea masei și a valenței pentru a descrie elementele. 

În ciuda faptului că Mendeleev a fost o personalitate științifică marcantă a timpului său, onorat de foarte multe 

organizații științifice din întreaga Europă, acasă, în Rusia, a fost privit cu suspiciune, ceea ce a dus la demisia sa de la 

catedra Universității din Sankt Petersburg în ziua de 17 august 1890. 

A murit de gripă, în data de  20 

ianuarie 1907, la vârsta de 73 de ani, la Sankt 

Petersburg. 
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Albert Einstein 
1879-1955 

 Albert Einstein (n. 14 martie 1879, Ulm – d. 18 aprilie 1955, 

Princeton) a fost un fizician teoretician de etnie evreiască, născut în 

Germania, apatrid din 1896, elvețian din 1899, emigrat în 1933 în 

SUA, naturalizat american în 1940, profesor universitar la Berlin și 

Princeton. A fost autorul teoriei relativității și unul dintre cei mai 

străluciți oameni de știință ai omenirii. 

 Einstein s-a născut la 14 martie1879 la Ulm, în Germania, 

într-o familie de evrei nepracticanți, fiul lui Hermann (comerciant) și 

Pauline Einstein. Pe măsură ce creștea, se manifesta tot mai clar 

înclinația sa către dispozitive mecanice și modele fizice, precum și 

pasiunea sa pentru matematică: înțelegea cu abilitate conceptele ei dificile. 

 În 1921 i s-a decernat Premiul Nobel pentru Fizică. 

 Cele mai multe dintre contribuțiile sale în fizică sunt legate de teoria relativității restrânse (1905), care unesc 

mecanica cu electromagnetismul, și de teoria relativității generalizate (1915) care extinde principiul relativității mișcării 

neuniforme, elaborând o nouă teorie a gravitației. 

 Alte contribuții ale sale includ cosmologia relativistă, teoria capilarității, probleme clasice ale mecanicii statistice 

cu aplicații în mecanica cuantică, explicarea mișcării browniene a moleculelor, probabilitatea tranziției atomice, teoria 

cuantelor pentru gazul monoatomic, proprietățile termice al luminii (al căror studiu a condus la elaborarea teoriei 

fotonice), teoria radiației (ce include emisia stimulată), teoria câmpurilor unitară și geometrizarea fizicii. 

 Cea mai cunoscută formulă a lui Einstein este E=mc² , care cuantifică energia disponibilă a materiei. Pe această 

formulă se bazează atomistica, secțiunea din fizică care studiază energia nucleară. 

Einstein nu s-a manifestat doar în domeniul științei. A fost un activ militant al păcii și susținător al cauzei poporului evreu 

căruia îi aparținea. 

 Einstein a publicat peste 300 de lucrări științifice și peste 150 în alte domenii. 

Anul miraculos al lui Einstein, când se dezvoltă Teoria Relativității, a fost 1905.În acest an, Einstein își dă 

doctoratul la Universitatea din Zürich cu o teză asupra determinării dimensiunilor moleculare. Dar ceea ce face ca acest 

an să fie un adevărat annus mirabilis sunt cele cinci scrieri trimise de Einstein la anuarul de fizică german Annalen der 

Physik. 

 Teoriile lui Einstein au fost greu de înțeles, deoarece utilizau concept foarte abstracte și aduceau o noutate în 

gândirea științifică. Acestea au stârnit controverse și discuții, ca în cazul teoriilor lui Darwin. 

Webgrafie: www.wikipedia.org 

Bibliografie: 
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Din experienţa altora…. 

***Ştiinţa este marele antidot al entuziasmului nefondat şi al superstiţiei.   

Adam Smith 

*** Studiază mai întâi ştiinţa şi continuă apoi cu practica născută din această ştiinţă.  

Leonardo da Vinci 

*** Ştiinţa este putere. Francis Bacon 

*** Ştiinţa noastră este suma gândurilor şi experienţelor a nenumărate minţi. Ralph Waldo 

Emerson 

*** Ştiinţa este căutarea adevărului - nu este un joc în care cineva încearcă să îşi învingă 

oponentul, să îi prejudicieze pe alţii. Linus Pauling 

*** Ştiinţa este de fapt bunul simţ la valoarea sa maximă, fiind riguros de precisă în 

observaţii şi necruţătoare faţă de erorile de logică. Thomas Henry Huxley 

Zâmbete… 

Examen la chimie,  subiectul: Fenomenul ionizării  

La sfârşitul examenului, o blondă o întreabă pe colega ei de bancă 

din timpul examenului: 

- Tu ai ştiut? 

- Perfect! răspunde aceasta. 

- Să-ţi dea Dumnezeu sănătate, zice blonda, înseamnă că am ştiut şi 

eu, pentru că am copiat cuvânt cu cuvânt de la tine. 

Enervată şi îngrijorată, bruneta, care ştiuse îi spune blondei: 

- Cum ai putut face una ca asta, acum o să ne prindă şi o să ne pice pe amândouă! 

- Fii serioasă, îi răspunde blonda care copiase, n-o să se prindă nimeni, pentru că am mai schimbat şi eu pe ici, pe colo. 

De exemplu, unde tu ai pus Ion, eu am pus Gheorghe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. Elena Cosma 

Ştiinţă şi amuzament  
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Ştiaţi că…? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caleidoscop 

 
 …ozonul (o3) este o rudă apropiată a oxigenului atmosferic (o2) și se găsește în păturile superioare ale 

atmosferei. El ne apără de efectele dăunătoare ale radiațiilor  ultraviolete periculoase, jucînd rolul de 

filtru absorbant pentru acestea. 

 …corpul unui om de 70 de kg cuprinde: 6 kg de hidrogen, 44 kg de oxigen, 14 kg de carbon. 

 …un litru de apă de mare conține în medie 35 g de sare. 

 …Marea Moartă are o salinitate de 240 g/litru. 

 …cantitatea de calciu și fosfor din organism variază în funcție de oră, astfel încât în 

jurul orei 11 dimineața în organismul uman se găsește cel mai redus procent de calciu. 

 …electronul gravitează în jurul nucleului atomic cu o viteză de 2000 km/s, viteză cu 

care el ar putea să înconjoare pământul în 20 de secunde. 

 ...printr-un inel supraconductor, odată stabilit  un curent electric circular, acesta se 

poate menține infint în timp dacă temperatura este menținută constant și nu intervin 

câmpuri magnetice puternice? 

 ...termometrul a fost inventat de către părintele științei Galileo Galilei în anul 1593? 

 ...cea mai puternică bombă atomică detonată vreodată a avut forța explozivă de 50 

megatone de TNT? 

 ...un singur nor de mărime mijlocie, poate atinge 300 000 de tone? 

 ...prima  locomotivă  cu  aburi a atins viteza de 8 km/h? 

 ...pe stelele neutronice, o linguriță cântărește cât un om pePământ? 

 ...dacă fiecare stea din Calea Lactee ar avea mărimea unui fir de nisip, cu acestea s-ar putea umple un 

bazin de înot olimpic? 

 ...gazele dintr-o pată solară sunt cu 1650 grade Celsius mai reci decât zonele înconjurătoare de pe Soare? 

 ...luminii de la Soare îi ia 8 minute până atinge Pământul? 

 ...primul telescop a fost construit în 1672 de către  Isaac Newton? 

 …struţul are trei stomacuri, iar ochiul lui este mai mare decât creierul său? 

 …fiecare ochi al muştelor conţine 4000 de lentile, dar cu toate acestea musca de casă are o vedere slabă? 

 …cangurii folosesc coada pentru echilibru, iar femelele cangur pot întârzia sarcina în funcţie de factorii 

mediului? 

 …în zonele verzi există 50000 de păienjeni pe 4000 de mp, majoritatea dintre ei fiind inofensivi? 

 …tigrii nu au dungi numai pe blana lor, ci le au şi pe piele? 

 …crocodilul înghite pietre care macină alimentele în interiorul stomacului? 

 …elefantul nu vede foarte bine, însă este ajutat de urechi şi nas. Este singurul animal care nu poate sări. 

Elefanţii plâng? 

 …fluturii nu pot vedea decât culorile roşu, verde şi galben? 

 … bariera de corali din Belise  este în pericol de dispariţie? O mare parte a recifului care se 

întinde de la Mexic pâna în dreptul insulelor Honduras, a trecut în 1998 printr-un fenomen de 

albire. În multe zone, au fost distruşi chiar şi 50% dintre corali. Pe lânga fenomenul de 

decolorare accentuată, reciful a fost afectat şi de încălzirea globală, poluarea cauzată de 

substanţele chimice folosite în agricultură şi numărul mare de turişti. 

 …în Asia, Pakistan, găsim copaci vată de zahar sau copaci cocon? Cu ocazia inundaţiilor  din 

2010, milioane de păianjeni s-au refugiat în copaci, pânzele ţesute de aceştia au creat un cocon. 

 … Delta Dunarii cuprinde una dintre cele mai mari intinderi de stufaris din lume? 
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